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ЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ

ÔÎÍÄ
ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ПРИВАТИЗАЦІЯ У м. КИЄВІ ЗА ПЕРШИХ 6 МІСЯЦІВ 2004 р.
Минулого тижня у Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по м. Києву (РВ ФДМУ по м. Києву)
відбувся брифінг, присвячений підсумкам роботи РВ ФДМУ
по м. Києву за перших 6 місяців 2004 р. На брифінгу були
присутні В. Ф. ЗБУРЖИНСЬКИЙ, заступник Голови Фонду
державного майна України (ФДМУ) — начальник РВ ФДМУ
по м. Києву, Л. Н. МАКОВЕЙ, начальник представництва
ФДМУ в Деснянському районі м. Києва та Г. В. ЛОБАЧ,
начальник представництва ФДМУ в Дніпровському районі
м. Києва.
приватизовано 248 об’єктів, продано на аукціоні два об’єкти,
один об’єкт приватизовано шляхом акціонування, продано за
конкурсом два об’єкти.
За загальною кількістю об’єктів, роздержавлених за перших
6 місяців 2004 р., РВ ФДМУ по м. Києву посідає друге місце
в Україні після РВ ФДМУ по Донецькій області (323 об’єкти)
і за кількістю приватизованих об’єктів комунальної власності
також друге місце після РВ ФДМУ по Донецькій області (275).
За 6 місяців 2004 р. від приватизації об’єктів державної
власності отримано 29 266,2 тис. грн., тоді як за планом
очікувалося отримати до кінця року лише 14 300,0 тис. грн.
Від оренди державного майна надійшло 17 211,0 тис. грн.
(план на 2004 р. — 32 000,0 тис. грн.).
За Господарським і Цивільним кодексами України
орендодавцем державного майна є ФДМУ та його регіональні

На початку брифінгу слово було надано В. Ф. Збур
жинському. Він зазначив, що протягом 6 місяців 2004 р.
змінили форму власності 253 об’єкти: 247 об’єктів малої
приватизації (групи А), один об’єкт великої приватизації
(групи В), три частки державного майна (об’єкти групи Е) і
два об’єкти соціальної сфери (групи Ж), з них 14 об’єктів
державної власності і 239 — комунальної. Шляхом викупу

КОНКУРСИ
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
спеціального конкурсу з обмеженою участю з
продажу пакета акцій ВАТ «Криворізький
залізорудний комбінат»
(93,07 відсотка статутного фонду)
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00191307.
Повна назва акціонерного товариства (АТ): відкрите акці
онерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат».
Місцезнаходження АТ: Україна, 50029, м. Кривий Ріг Дніп
ропетровської області, вул. Симбірцева, 1.
Телефон/факс (0564) 958418.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
пакет акцій у кількості 689 419 880 акцій, що становить 93,07%
статутного фонду АТ.
Номінальна вартість однієї акції: 1 грн.

○

l

Найменування

Кількість

Площа, га

1 354
49
108
1

183,23
2,06
3,86
0,006

Основні показники господарської діяльності АТ
за останні три роки та останній звітний період
Показник

2001 р.

2002 р.

2003 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
Чистий прибуток, тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність реалізованої ТП, %
Вартість активів, тис. грн.

409 888
21 727
31 136
55 936
9,9
822 467

362 448
5
32 240
62 459
6,4
834 278

477 022
4 379
23 522
43 201
5,4
817 111

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296L59L77

Підготував

Михайло ФЕДОРЕЦЬ

КОНКУРСИ

Початкова ціна пакета акцій: 242 635 000 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика АТ.
Статутний фонд: 740 770 000 грн.
Основна номенклатура — залізна руда неагломерована.
Обсяг продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної, за
останній звітний період: 2003 р. — 474 728 100 грн.
І квартал 2004 р. — 152 462 300 грн.
Кількість робочих місць — 6 865 (станом на 01.07.2004).
Відомості про земельну ділянку, де розміщене АТ, умови її
використання:
земельні ділянки промислового призначення — 1029,5447 га;
земельні ділянки непромислового характеру використан
ня — 177,2164 га;
земельні ділянки, які не використовуються та документи на
передачу права власності на них знаходяться в стадії офор
млення, — 69,2425 га;
земельні ділянки, надані в оренду, — 6,3878 га.
Відокремлені структурні підрозділи:
1) ОК «Червоні вітрила», м. Скадовськ — 0,4467 га.
2) ОК «Дзержинець», м. Бердянськ — 6,4618 га.
Усього: 1289,2999 га.
У наявності: державні акти на право постійного користуван
ня землею № 476 від 09.08.2000, № 173 від 19.07.94, № 67 від
23.06.93, видані Криворізькою міською Радою народних де
путатів Дніпропетровської області; № 40 від 14.04.97, виданий
Сімеїзькою селищною радою м. Ялти; № 40 від 27.01.95, вида
ний Скадовською райдержадміністрацією; № 936 від
05.10.2000, виданий Бердянською міською Радою народних
депутатів Запорізької області; договори на право тимчасово
го використання пляжу № 97 від 09.09.2001 з Бердянською
міською радою, на тимчасове використання пляжної зони
№ 55 від 30.10.97 з Сімеїзькою селищною радою м. Ялти.
Відомості про будівлі та споруди АТ станом на 01.07.2004.

Промислові будівлі та споруди,
у т. ч. в оренді
Непромислові будівлі,
у т. ч. в оренді

НА БРИФІНГУ

відділення, тому тепер велику увагу РВ ФДМУ по м. Києву
приділяє питанням оренди державного майна. За прогнозом
начальника РВ ФДМУ по м. Києву, план надходження коштів
від оренди державного майна до кінця року буде значно
перевиконано — 70 000,0 тис. грн.
Результати перевірок виконання умов договорів купівлі
продажу, здійснених у першому півріччі 2004 р., показали
позитивні наслідки приватизації: на приватизованих
об’єктах збільшуються обсяги виробництва товарів і
послуг, перераховуються покупцями кошти на технічне
переоснащення виробництва, відшукуються нові ринки
збуту (в тому числі за кордоном), створюються нові робочі
місця.
Проблемним питанням є те, що покупці об’єктів
незавершеного будівництва виконують зобов’язання,
зазначені в договорі купівліпродажу, з порушенням
термінів. Це відбувається тому, що довго не вирішується
питання відведення земельних ділянок.
Далі слово було надано Л. Н. Маковей, яка розповіла про
фінансові проблеми, з якими стикається представництво
ФДМУ в Деснянському районі.
Про здобутки представництва ФДМУ в Дніпровському
районі доповів Г. В. Лобач.
Наприкінці брифінгу В. Ф. Збуржинський, Л. Н. Маковей
та Г. В. Лобач відповіли на запитання журналістів.

І кв. 2004 р.
154 571
4 857
29 341
44 356
7,3
821 785

5. Фіксовані умови конкурсу:
5.1. Збереження профілю підприємства протягом 5 ро
ків, зокрема основних видів економічної діяльності товари
ства, які існують на момент підписання договору купівлі
продажу пакета акцій.
5.2. Здійснення комплексу заходів щодо збереження тех
нологічної єдності виробництва та технологічних циклів.
5.3. Збереження та раціональне використання робочих
місць протягом 5 років з моменту підписання договору ку
півліпродажу пакета акцій.
5.4. Забезпечення належного утримання об’єктів соціа
льнопобутового призначення.
5.5. Створення безпечних і нешкідливих умов праці та
забезпечення охорони навколишнього середовища, зокре
ма взяття пайової участі у фінансуванні розроблення та ви
конання програм і заходів, спрямованих на ліквідацію не
гативних наслідків, зумовлених впливом виробничої діяль
ності підприємства на навколишнє середовище.
5.6. Виконання встановлених мобілізаційних завдань.
5.7. Вжиття заходів до недопущення банкрутства підпри
ємства.
5.8. Сприяння залученню інвестицій у розвиток підпри
ємства.
5.9. Забезпечення своєчасного внесення поточних плате
жів до державного бюджету та місцевих бюджетів.
Спеціальний конкурс з обмеженою участю проводиться
відповідно до Положення про застосування способів при
ватизації пакетів акцій ДАК «Укррудпром», затвердженого
спільним наказом Фонду державного майна України, Міні
стерства промислової політики України від 17 червня 2004 р.
№ 1193/298 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра
їни 21 червня 2004 р. за № 754/9353.
6. Для участі в спеціальному конкурсі з обмеженою учас0
тю інвестор:
сплачує 24 263 500 грн. як конкурсну гарантію на розраху
нковий рахунок № 37316021000058, одержувач коштів —
Фонд державного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ,
МФО 820172, код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу:
як конкурсна гарантія для участі в спеціальному конкурсі з
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КОНКУРСИ
обмеженою участю з продажу пакета акцій ВАТ «Криворізь
кий залізорудний комбінат»;
сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунковий
рахунок № 37183500900028, одержувач коштів — Фонд дер
жавного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: як реєстрацій
ний збір для участі в спеціальному конкурсі з обмеженою
участю з продажу пакета акцій ВАТ «Криворізький залізо
рудний комбінат»;
подає 2 примірники конкурсних пропозицій та підтверд
них документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи
подаються до органу приватизації одночасно.
Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт.
Усі конверти з конкурсними пропозиціями складаються ра
зом та запечатуються в окремий непрозорий пакет з напи
сом «Конкурсні пропозиції», на якому зазначаються тільки
адреса Фонду та назва конкурсу.
Усі конверти з підтвердними документами складаються ра
зом та запечатуються в окремий непрозорий пакет з напи
сом «Підтвердні документи», на якому зазначаються тільки
адреса Фонду та назва конкурсу.
На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні докумен
ти» не повинна зазначатися інформація, за допомогою якої
можна було б ідентифікувати інвестора.
7. Останній день строку прийняття конкурсних пропозицій
і підтвердних документів.
Останнім днем приймання конкурсних пропозицій і підтве
рдних документів є останній день строку для подання інвес
торами пропозицій Фонду (строк для подання інвесторами
пропозицій Фонду — два місяця з дня опублікування інфор
маційного повідомлення про проведення конкурсу) або день
отримання Фондом конкурсних пропозицій та підтвердних
документів або письмових повідомлень про відмову від уча
сті в конкурсі від інвесторів, які мають право брати участь у
спеціальному конкурсі з обмеженою участю.
8. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд
них документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.
9. Час та місце ознайомлення з АТ: Україна, 50029, м. Кри
вий Ріг Дніпропетровської області, вул. Симбірцева, 1, з 9.00
до 18.00 щоденно, крім вихідних та святкових днів.
10. Відомості про початок та місце проведення конкурсу.
Початком проведення конкурсу є день, наступний піL
сля останнього дня приймання конкурсних пропозицій і
підтвердних документів.
11. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби
з організації конкурсу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, 2943369,
з 9.00 до 18.00 щоденно, крім вихідних та святкових днів.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Верхньодніпровський
завод потужного радіобудування»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 14313961.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): від
крите акціонерне товариство «Верхньодніпровський завод
потужного радіобудування».
Місцезнаходження ВАТ: 51600, Дніпропетровська обл., м.
Верхньодніпровськ, вул. Титова, 37.
Телефон: (05658) 32537. Факс: (05658) 60253.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна Украї
ни по Дніпропетровській області пропонує до продажу пакет
акцій у кількості 34 452 400 шт., що становить 100% статутного
фонду ВАТ.
Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 10 136 554,0 грн.
3. Форма випуску акцій: бездокументарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 8 613 100 грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції
за І квартал 2004 року
Вид продукції
Комплектуючі до роз’єднувача току
Викрутка в асортименті
Інша продукція

Натуральні показники,
шт.

Грошові показники,
тис. грн.

—
63 618
—

13,1
48,3
39,2

Кількість робочих місць станом на 01.04.2004 — 49.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить
ся ВАТ, станом на 01.01.2004 підприємство займає земельну
ділянку розміром 7,38 га на території Верхньодніпровської
міської ради та земельну ділянку площею 2,0 га на території
Першотравенської сільської ради.
Кількість будинків та споруд — 42, у т. ч. виробничих — 1,
складських — 3, допоміжних — 37, соцкультпобуту — 1.
Основні показники господарської діяльності
ВАТ за останні три роки та останній звітний період
Показник
Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
Балансовий прибуток, тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність товарної продукції, %
Вартість активів, тис. грн.

2001 р.

2002 р.

561,8
; 1 593,1
69,2
478,6
;76,7
43 686,9

667,1
;1 316,0
72,8
455,1
;68,4
40 540,9

2003 р. І кв. 2004 р.
306,2
;585,7
123,6
926,5
;57,2
39 989,1

69,6
;111,6
116,4
1 021,7
;45,5
39 979,9

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області
від 30.04.2004 № Б26/35/04 порушено провадження у справі
про банкрутство ВАТ «Верхньодніпровський завод потужно
го радіобудування».
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5. Фіксовані умови конкурсу: погашення простроченої кре
диторської заборгованості в сумі 225,0 тис. грн., у тому числі:
перед бюджетом у сумі 109,0 тис. грн., перед Пенсійним фо
ндом у сумі 116,0 тис. грн. протягом одного року від моменту
підписання договору купівліпродажу з урахуванням вимог
чинного законодавства; освоєння нових видів продукції та
послуг; недопущення зниження обсягів виробництва продук
ції, послуг щодо показників, досягнутих у 2003 році; збере
ження протягом 2 років кількості робочих місць та створення
нових; виконання вимог Закону України «Про захист економі
чної конкуренції»; виконання визначених державою мобілі
заційних завдань для ВАТ; виконання заходів щодо створен
ня безпечних і нешкідливих умов праці та охорони навколиш
нього середовища; забезпечення утримання підприємством
державного майна, яке не увійшло до статутного фонду ВАТ,
але перебуває на його балансі.
Учасник конкурсу має подати план приватизації, який пови
нен обов’язково включати концепцію розвитку підприємства;
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкур
су та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку під
приємства щодо підвищення економічних, соціальних, фінан
сових, технологічних та екологічних показників його діяльності
згідно з додатком 3 Положення про проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій ВАТ, створених у процесі приватизації
та корпоратизації, затвердженого спільним наказом ФДМУ,
Антимонопольного комітету України та Державної комісії з цін
них паперів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271.
6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться згідно з Положенням про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих ак
ціонерних товариств, створених у процесі приватизації та
корпоратизації, затвердженого спільним наказом Фонду дер
жавного майна України, Антимонопольного комітету України
та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 № 1908/11/271, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 28.09.2000 за № 665/4886.
Конкурс проводиться без залучення радника.
7. Для участі в конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 1 013 655 грн. 40 коп. як конкурсну гарантію на
розрахунковий рахунок Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по Дніпропетровській області
№ 37311009001104 в УДК у Дніпропетровській області, м. Дніп
ропетровськ, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, одержу
вач — Регіональне відділення Фонду державного майна Укра
їни по Дніпропетровській області. Призначення платежу: кон
курсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій
ВАТ «Верхньодніпровський завод потужного радіобудування».
7.2. Сплачує 17 грн., як реєстраційний збір на розрахунко
вий рахунок Регіонального відділення Фонду державного май
на України по Дніпропетровській області № 37188500900001 в
УДК у Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ, МФО
805012, код за ЄДРПОУ 13467337, одержувач — Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Дніпропет
ровській області. Призначення платежу: реєстраційний збір
для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Верхньодні
провський завод потужного радіобудування».
7.3. Подає по два примірники конкурсних пропозицій та
підтвердних документів. Конкурсні пропозиції та підтвердні
документи подаються до органу приватизації одночасно.
Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт.
Конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Кон
курсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адреси
регіонального відділення Фонду державного майна України
та назви конкурсу.
Конверти з підтвердними документами об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Під
твердні документи» із зазначенням на ньому тільки адреси
регіонального відділення Фонду державного майна України
та назви конкурсу.
На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні докумен
ти» не повинно міститись ніякої інформації, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій та під
твердних документів — за сім календарних днів до початку
проведення конкурсу.
9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд
них документів: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомоль
ська, 58, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області, кімната 205, час при
йняття — з 8.00 до 17.00, по п’ятницях з 8.00 до 15.45, перерва
з 12.00 до 12.45, крім вихідних та святкових днів.
10. Час та місце ознайомлення з ВАТ.
Для отримання права відвідання ВАТ «Верхньодніпровсь
кий завод потужного радіобудування» необхідно звернутися
до Регіонального відділення Фонду державного майна Укра
їни по Дніпропетровській області (кімната 311, телефон:
428230).
Ознайомитися з об’єктом та отримати інформацію можна
з 8.00 до 16.00 щодня, крім вихідних та святкових днів за
адресою: 51600, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, 37, теле
фон: (05658) 32537, факс: (05658) 60253.
11. Дата початку та місце проведення конкурсу: конL
курс з продажу пакета акцій відкритого акціонерного
товариства «Верхньодніпровський завод потужного раL
діобудування» відбудеться через 45 календарних днів
після дати публікації інформаційного повідомлення в гаL
зеті «Відомості приватизації» за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 301,
Регіональне відділення Фонду державного майна УкраL
їни по Дніпропетровській області.
За довідками звертатися в Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Дніпропетровській області (кі
мната 322, телефон для довідок 428230).
12. Додаткові умови участі у конкурсі з продажу пакета ак0
цій ВАТ «Верхньодніпровський завод потужного радіобуду0
вання» розміром 100% статутного фонду, що має стратегічне
значення для економіки та безпеки держави:

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296L59L77

12.1. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є
надання інформації щодо дотримання ними однієї з таких
умов:
а) виробництво не менш як трьох років продукції, аналогі
чній основній продукції ВАТ «Верхньодніпровський завод по
тужного радіобудування»;
б) споживання не менш як трьох років в своєму основному
виробництві продукції ВАТ «Верхньодніпровський завод по
тужного радіобудування»;
в) виробництво не менш як трьох років продукції, яка вико
ристовується в основному виробництві ВАТ «Верхньодніп
ровський завод потужного радіобудування» як основна си
ровина;
г) здійснення не менш як одного року безпосереднього ко
нтролю на підприємствах, зазначених в пп. а, б, в.
12.2. Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в поряд
ку, які встановлені Положенням про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі приватизації та корпора
тизації та інформаційним повідомленням Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Дніпропе
тровській області про проведення конкурсу з продажу па
кета акцій ВАТ «Верхньодніпровський завод потужного ра
діобудування», надати інформацію про осіб, пов’язаних з
ним відносинами контролю за господарською діяльністю
відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економі
чної конкуренції».
12.3. До участі у конкурсі не допускаються покупці, що пода
ли інформацію про осіб, пов’язаних з ними відносинами ко
нтролю, з якої неможливо встановити суб’єктів господарю
вання, що будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ «Ве
рхньодніпровський завод потужного радіобудування».
12.4. Учасник конкурсунерезидент та підприємства з іно
земними інвестиціями повинні надати відомості про джере
ла надходження коштів.
12.5. Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у
конкурсі не допускаються.
Претендент на участь у конкурсі підтверджує свою відпові
дність кваліфікаційним вимогам учасника документами, які
містять інформацію про те, що цей учасник дійсно дотриму
ється однієї з указаних умов, а саме:
довідкою органів статистики про включення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України;
поточними формами державної статистичної звітності щодо
провадження економічної діяльності за видами діяльності
(КВЕД), включеними в довідку органів статистики;
копіями укладених договорів;
копіями податкових накладних;
копіями митних декларацій тощо.
Ці документи претендент на участь у конкурсі подає у скла
ді підтвердних документів.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Херсонський
суднобудівний завод»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 14308500.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ
«Херсонський суднобудівний завод».
Місцезнаходження ВАТ: 73019, м. Херсон, вул. Карантин
ний острів, 1.
Телефони: (0552) 240302, 20300.
Факс: (0552) 241321.
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному то
варному ринку — підприємство не є монополістом та не за
ймає стратегічне значення для економіки та безпеки дер
жави.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
пакет акцій у кількості 174 365 345 штук, що становить 83,61%
статутного фонду відкритого акціонерного товариства
«Херсонський суднобудівний завод».
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна — 46 345 000 грн.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна. Акції зарахо
вані на рахунок у цінних паперах зберігачем АКБСР «Укрсоц
банк» (ліцензія на здійснення депозитарної діяльності збе
рігача цінних паперів від 24.10.2002 серія АА № 558078).
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 52 133 617 грн.
Основні види діяльності — суднобудування та судноремонт.
Обсяги продукції (робіт, послуг) за ІІ квартал 2004 року —
27 263 400 грн., у тому числі експортної — 13 700 000 грн.
Кількість робочих місць (станом на 01.07.2004) —
3 499.
Кількість працюючих (станом на 01.07.2004) — 3 499 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить
ся ВАТ: кількість будівель — 614 шт.; розмір земельної ділян
ки — 162,0075 га.
Умови користування земельною ділянкою (підстава) — зе
мельна ділянка знаходиться в постійному користуванні ВАТ
згідно з актами:
серія ХС ХІХ1, виданий 30 вересня 1994 року;
серія ІХС № 001541, виданий 26 червня 1996 року;
серія ІХС № 00006, виданий 19 червня 1995 року.
Основні показники господарської діяльності ВАТ за
останні три роки та останній звітний період
Показник
Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
Балансовий прибуток, тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн.

2001 р.

2002 р.

66 030
7 158
15 874
259 427
8,4
237 285

56 572
—
11 118
315 430
4,9
229 495

2003 р. ІІ кв. 2004 р.
92 197
—
17 029
315 485
—
371 248

34 952
76
10 744
114 598
0,3
365 450
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5. Фіксовані умови конкурсу:
погашення заборгованості ВАТ із заробітної плати пра
цівником підприємства у сумі 7,792 млн грн. та заборгова
ності потерпілим від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань, які спричинили втрату праце
здатності, у розмірі 1,066 млн грн. протягом 90 днів з дати
підписання договору купівліпродажу; погашення або рест
руктуризація заборгованості ВАТ перед Промінвестбанком
у сумі 186,517 млн грн. та іншими кредиторами протягом
одного року з дати підписання договору купівліпродажу;
забезпечення прибуткової діяльності ВАТ; збільшення об
сягів виробництва ВАТ з доведенням до 2006 року цих об
сягів до 100 млн грн. на рік; організація фінансування суд
нобудівних програм (контрактів), що забезпечують ритміч
ну роботу та збалансоване завантаження підприємства; не
допущення зниження досягнутого рівня заробітної плати,
підвищення її розміру при виконанні виробничоекономічних
показників; здійснення програми технічної реконструкції ви
робництва, впровадження прогресивних технологій ВАТ; до
тримання тих видів економічної діяльності, які є на момент
підписання договору купівліпродажу; забезпечення меди
чного та санітарнопобутового обслуговування працівників
підприємства; забезпечення утримання у належному стані,
згідно з вимогами колективного договору і тарифної угоди,
та використання за призначенням об’єктів соціальної сфе
ри, які увійшли до статутного фонду ВАТ; забезпечення збе
реження об’єктів соціальної сфери, що не увійшли до стату
тного фонду ВАТ, до їх передачі згідно з вимогами чинного
законодавства; недопущення розірвання трудових догово
рів з працівниками підприємства, що приватизується, з іні
ціативи власника або уповноваженим ним органу протягом
не менше 6 місяців від дня переходу до нього права власно
сті, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40
Кодексу законів про працю України або вчинення працівни
ком дій, за які законодавством передбачена можливість зві
льнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41
Кодексу законів про працю України; створення нових робо
чих місць; виконання вимог Закону України «Про захист еко
номічної конкуренції»; зниження частки виробництва (ро
бочих місць) з небезпечними та шкідливими умовами пра
ці і зменшення їх впливу на працюючих; забезпечення ви
трат на охорону праці не менше 0,5 відсотка від суми реалі
зованої продукції на рік; здійснення робіт щодо захисту до
вкілля та дотримання екологічних норм.
Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон
курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його ді
яльності;
програму погашення або реструктуризацію заборговано
сті ВАТ перед Промінвестбанком та іншими кредиторами;
виконання мінімальної програми інвестиційних вкладень у
технічне переоснащення підприємства у сумі 26,5 млн грн.
впродовж 2004—2005 років;
бізнесплан або технікоекономічне обґрунтування після
приватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайня
тості працівників підприємства, пропозицію інвестора із за
значенням максимального розвитку інвестицій, термінів та
порядку їх внесення.
6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника, відповідно до
Положення про порядок проведення конкурсів з продажу паке
тів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним нака
зом Фонду державного майна України, Антимонопольного комі
тету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 13 вересня 2000 року № 1908/11/271, зареєстро
ваного у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2000 р. за
№ 665/4886.
Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конку
рсі не допускаються.
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 4 634 500 грн. як конкурсну гарантію на розрахун
ковий рахунок № 37316021000058, одержувач коштів — Фонд
державного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: конкурсна га
рантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ
«Херсонський суднобудівний завод»;
сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунковий
рахунок № 37183500900028, одержувач коштів — Фонд дер
жавного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: як реєстрацій
ний збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ
«Херсонський суднобудівний завод»;
подає 2 примірники конкурсних пропозицій та підтверд
них документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи
подаються до органу приватизації одночасно.
Кожний примірник конкурсних пропозицій та підтвердних
документів запечатується в окремий непрозорий конверт.
Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий конверт із надписом
«Конкурсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адреси
органу приватизації та назви конкурсу.
Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з надпи
сом «Підтвердні документи» із зазначенням на ньому тільки
адреси органу приватизації та назви конкурсу. На пакетах
«Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не пови
нно міститись ніякої інформації, за допомогою якої можна
було б ідентифікувати потенційного покупця.
8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і під
твердних документів — за сім днів до початку проведення
конкурсу.
9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних
документів: 01133, м. Київ. вул. Кутузова, 18/9, Фонд держав
ного майна України, к. 504 щоденно з 9.00—18.00, по п’ятницях
та передсвяткових днях — з 9.00—16.45.
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Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ
можна отримати щоденно з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та пе
редсвяткових днях — з 9.00 до 16.45 за адресою: 01133, м.
Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України,
Управління конкурсного продажу. Телефони для довідок: (044)
2945977, 2943353.
10. Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інфор
мацію можна за адресою: 73019, м. Херсон, вул. Карантин
ний острів, 1.
11. Конкурс буде проведено через 30 днів після опубL
лікування інформаційного повідомлення в газеті «ВідоL
мості приватизації» за адресою: 01133, м. Київ, вул. КуL
тузова, 18/9, Фонд державного майна України.
Для придбання акцій у бездокументарній формі випуску
фізичні та юридичні особи повинні укласти договір про від
криття рахунка у цінних паперах з обраним зберігачем.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Випробувальний центр «Тест»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 24585152.
Повна назва ВАТ: відкрите акціонерне товариство «Випро
бувальний центр «Тест».
Тел./факс: (044) 5661167.
ВАТ не займає монопольного становища на відповідному
товарному ринку.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
за конкурсом пакет акцій розміром 93,86% статутного фонду
товариства та кількістю акцій 7 060 554 штук.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 1 765 140 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 1 880 588 грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг)
за І півріччя 2004 року: випробування деталей та приладів
електронної техніки на суму 28 тис. грн.
Кількість робочих місць — 17.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить
ся ВАТ, умови її використання: земельна ділянка надана у
постійне користування і становить 0,3375 га. Виробничі пло
щі підприємства становлять 1 856,9 м2, в тому числі основне
виробництво — 1 856,9 м2.
Основні показники господарської діяльності ВАТ
за останні три роки та останній звітний період
Показник
Обсяг реалізації продукції, тис. грн.
Балансовий збиток, тис. грн.
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

109
;5
13
25
—
237

81
—
14
25
—
222

64
;89
2
36
—
1 827

І кв. 2004 р.
20
;123
5
41
—
1 798

5. Фіксовані умови конкурсу:
погасити заборгованість ВАТ із заробітної плати праців
никам підприємства у сумі 14 тис. грн. протягом 90 днів з
дати підписання договору купівліпродажу пакета акцій;
погасити заборгованість ВАТ перед Пенсійним фондом у
сумі 6 тис. грн. та перед бюджетом у сумі 4 тис. грн. до кінця
2004 року; здійснити програму технічної реконструкції виро
бництва, впровадити прогресивні технології ВАТ;
не допускати розірвання трудових договорів з працівника
ми підприємства з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу протягом не менше 6 місяців від дня переходу до
нього права власності, за винятком звільнення на підставі п.
6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення
працівником дій, за які законодавством передбачено звіль
нення на підставі пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів
про працю в України;
створювати нові робочі місця;
дотримуватись тих видів економічної діяльності, обсягів
виробництва ВАТ, які є на момент підписання договору купів
ліпродажу;
виконувати мобілізаційні завдання, визначені для ВАТ;
виконувати вимоги Закону України «Про захист економіч
ної конкуренції»;
забезпечувати витрати ВАТ на охорону праці не менше 0,5
відсотка від суми реалізованої продукції ВАТ на рік;
здійснювати роботи щодо захисту довкілля, дотримуван
ня екологічних норм.
Концепція розвитку має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон
курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його ді
яльності;
бізнесплан або технікоекономічне обґрунтування після
приватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайня
тості працівників підприємства, пропозицію інвестора із за
значенням максимального розміру інвестицій, термінів та
порядку їх внесення.
6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника відповідно до
Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па
кетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у про
цесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним
наказом Фонду державного майна України, Антимонопольно
го комітету України та Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України від 13.09.2000 № 1908/11/271.
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 176 514 грн. як конкурсну гарантію на розраху
нковий рахунок Фонду державного майна України №
37316021000058, в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296L59L77

ЄДРПОУ 00032945, одержувач — Фонд державного майна
України. Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі
у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Випробувальний центр
«Тест».
7.2. Сплачує 17 гривень як реєстраційний збір на рахунок
Фонду державного майна України № 37183500900028 в
ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945,
одержувач — Фонд державного майна України. Призначен
ня платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з про
дажу пакета акцій ВАТ «Випробувальний центр «Тест».
7.3. Подає по 2 примірники підтвердних документів та кон
курсних пропозицій. Конкурсні пропозиції та підтвердні до
кументи подаються до органу приватизації одночасно. Кож
ний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних доку
ментів запечатується окремий конверт.
Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднують
ся та запечатуються в окремий непрозорий пакет з на
писом «Конкурсні пропозиції», із зазначенням на ньому
тільки адреси Фонду державного майна України і назви
конкурсу.
Конверти з підтвердними документами об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Під
твердні документи» із зазначенням на ньому тільки адреси
Фонду державного майна України та назви конкурсу.
На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні докумен
ти» не повинно міститись ніякої інформації, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій і під
твердних документів — за сім календарних днів до початку
проведення конкурсу.
9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних
документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд держав
ного майна України, кімната 504, щодня з 9.00 до 18.00, по
п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00 до 16.45. По п’ятницях
у передсвятковий день з 9.00 до 15.45.
10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Випробувальний
центр «Тест».
Для отримання пакета документації про конкурс та дозволу
на відвідання ВАТ «Випробувальний центр «Тест» необхідно
звернутись до Фонду державного майна України в Управління
конкурсного продажу (кімната 614, тел.: 2943353, 2965977),
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа
цію можна з 9.00 до 16.30 щоденно, крім вихідних та святко
вих днів, за адресою: Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспіль
ська, 9. Тел.: (044) 5661167.
11. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «ВипробуваL
льний центр «Тест» відбудеться через 30 календарних
днів після опублікування цієї інформації в газеті «ВідоL
мості приватизації» за адресою: м. Київ, вул. Кутузова,
18/9, Фонд державного майна України. Телефони для
довідок: 294L33L81; 294L33L39.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Світлофор» таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Світлофор», оголошення про
який було надруковано в газеті «Відомості приватизації» від
09.06.2004 № 22 (310).
ВАТ «Світлофор» розташовано за адресою: Україна, 49083,
м. Дніпропетровськ, вул. Новомосковська, 1.
До продажу був запропонований пакет акцій розмі
ром 99,6% статутного фонду товариства та кількістю акцій
13 331 882 шт.
Код за ЄДРПОУ 00656551.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 2 340 000 грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур
сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвер
дженого спільним наказом Фонду державного майна Украї
ни, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271
та наказу Фонду державного майна України конкурс з прода
жу пакета акцій ВАТ «Світлофор» вважається таким, що не
відбувся.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» таким,
що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Електромеханічний завод
«Магніт», оголошення про який було надруковано в газеті «Ві
домості приватизації» від 26.05.2004 № 20 (308).
ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» розташовано за
адресою: Україна, 19000, Черкаська область, м. Канів, вул.
Леніна, 161.
До продажу був запропонований пакет акцій розміром
97,87% статутного фонду товариства та кількістю акцій
22 230 056 шт.
Код за ЄДРПОУ 14309540.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 17 987 000 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конку
рсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних това
риств, створених у процесі приватизації та корпоратизації,
затвердженого спільним наказом Фонду державного майна
України, Антимонопольного комітету України, Державної ко
місії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271 та наказу Фонду державного майна України
конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Електромеханічний за
вод «Магніт» вважається таким, що не відбувся.
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АУКЦІОНИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій
відкритого акціонерного товариства
«Агробудсервіс»
Інформаційне повідомлення Регіонального відділення
Фонду державного майна України по м. Києву про прове
дення конкурсу з продажу пакета акцій відкритого акціо
нерного товариства «Агробудсервіс» опубліковано в
газеті «Відомості приватизації» від 26 травня 2004 року
№ 20 (308).
Регіональним відділенням Фонду державного майна Укра
їни по м. Києву 30 червня 2004 року підбито підсумки конкур
су з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товарис
тва «Агробудсервіс», код за ЄДРПОУ 24933104, розташова
ного за адресою: Україна, 02088, м. Київ, вул. Автотранспор
тна, 4.
Конкурс проведено за адресою: 01032, м. Київ, бульвар
Шевченка, 50г.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур
сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвер
дженого наказом Фонду державного майна України, Антимо
нопольного комітету України, Державної комісії з цінних па
перів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271, пеL
реможцем конкурсу визнано приватне виробничоL
комерційне підприємство «Прок».
Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язується виконувати такі фіксовані умови
конкурсу:
1. Протягом одного року з дати підписання договору купів
ліпродажу покупець за рахунок власних коштів повинен ви
конати такі роботи:
1.1. Ремонт 1 200 м2 покрівлі виробничих приміщень варті
стю не менше ніж 25,0 тис. грн.;
1.2. Огородження території 200 пог. м вартістю не менше
ніж 20,0 тис. грн.;
1.3. Відремонтувати адміністративнопобутовий корпус (по
крівля, вікна) на суму не менше ніж 80,0 тис. грн.;
2. Протягом п’яти років з дати підписання договору купів
ліпродажу покупець в межах корпоративних прав повинен
сприяти:
2.1. Збереженню існуючих робочих місць, які є на мо
мент підписання договору купівліпродажу, та створенню
нових;
2.2. Створенню безпечних та нешкідливих умов праці;
2.3. Забезпеченню захисту навколишнього середовища, до
триманню чинних норм екологічної безпеки та досягненню
найкращих екологічних наслідків;
3. Виконувати вимоги антимонопольного законодавства
України.
Пакет містить 2 983 120 шт. акцій, що становить 49,0% ста
тутного фонду.
Початкова вартість пакета акцій 745,78 тис. грн.
Кінцева вартість пакета акцій 1 151,777 тис. грн.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Авіакомпанія Луганські авіалінії» таким,
що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Авіакомпанія Луганські авіалі
нії», оголошення про який було надруковано в газеті «Відомо
сті приватизації» від 26.05.2004 № 20 (308).
ВАТ «Авіакомпанія Луганські авіалінії» розташовано за ад
ресою: Україна, 91039, м. Луганськ, Аеропорт39.
До продажу був запропонований пакет акцій розмі
ром 86,98% статутного фонду товариства та кількістю акцій
2 603 710 шт.
Код за ЄДРПОУ 1131520.
Номінальна вартість однієї акції — 1,00 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 1 823,0 грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конку
рсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних това
риств, створених у процесі приватизації та корпоратизації,
затвердженого спільним наказом Фонду державного майна
України, Антимонопольного комітету України, Державної ко
місії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271 та наказу Фонду державного майна України
конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Авіакомпанія Луганські
авіалінії» вважається таким, що не відбувся.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Львівський завод радіоелектронної медичної
апаратури» таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкур
су з продажу пакета акцій ВАТ «Львівський завод радіоеле
ктронної медичної апаратури», оголошення про який було
надруковано в газеті «Відомості приватизації» від 25.03.2004
№ 11 (299).
ВАТ «Львівський завод радіоелектронної медичної апара
тури» розташовано за адресою: Україна, 79019, м. Львів, вул.
Заводська, 31.
До продажу був запропонований пакет акцій розміром
61,32% статутного фонду товариства та кількістю акцій
10 546 450 шт.
Код за ЄДРПОУ 14308428.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 1 846,00 тис. грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конку
рсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних това
риств, створених у процесі приватизації та корпоратизації,
затвердженого спільним наказом Фонду державного майна
України, Антимонопольного комітету України, Державної ко
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місії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271 та наказу Фонду державного майна України
конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Львівський завод ра
діоелектронної медичної апаратури» вважається таким, що
не відбувся.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Серп і молот» таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Серп і молот», оголошення про
який було надруковано в газеті «Відомості приватизації» від
09.06.2004 № 22 (310).
ВАТ «Серп і молот» розташовано за адресою: Україна, 61068,
м. Харків, пр. Московський, 183.
До продажу був запропонований пакет акцій розмі
ром 63,59% статутного фонду товариства та кількістю акцій
3 087 638 шт.
Код за ЄДРПОУ 236004.
Номінальна вартість однієї акції — 0,50 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 43 495 000 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення кон
курсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних то
вариств, створених у процесі приватизації та корпорати
зації, затвердженого спільним наказом Фонду державно
го майна України, Антимонопольного комітету України, Дер
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 № 1908/11/271 та наказу Фонду державного май
на України конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Серп і мо
лот» вважається таким, що не відбувся.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Ужгородський турбогаз»
Фондом державного майна України 6 липня 2004 року укла
дено договір купівліпродажу пакета акцій ВАТ «Ужгородсь
кий турбогаз».
ВАТ «Ужгородський турбогаз» розташовано за адресою:
Україна, 38000,м. Ужгород, вул. Болгарська, 3. Код за
ЄДРПОУ 153608.
Конкурс проведено за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузо
ва, 18/9.
Покупець пакета акцій — закрите акціонерне товариL
ство «Укренергозбут».
Умови продажу пакета акцій.
Покупець в межах корпоративних прав має протягом трьох
років від дати укладання договору купівліпродажу здійс
нювати заходи, визначені його планом довгострокових ін
тересів у розвитку ВАТ «Ужгородський турбогаз» та бізнес
планом, які є невід’ємною частиною договору купівлі
продажу пакета акцій та надана у складі конкурсних пропо
зицій, а саме:
зберігати досягнуту ВАТ номенклатуру та збільшувати об
сяги виробництва основних видів продукції (послуг);
сприяти збереженню кількості робочих місць;
зберігати основний профіль роботи підприємства;
виконувати норми екологічної безпеки;
виконувати мобілізаційні завдання, визначені державою
та забезпечувати збереження мобілізаційних резервів;
виконувати вимоги антимонопольного законодавства Укра
їни;
погасити частку простроченої кредиторської заборгова
ності перед бюджетом у сумі 728 000 (сімсот двадцять вісім
тисяч) грн., на умовах погодження з ВАТ, з них — 500 000
(п’ятсот тисяч) грн. протягом 60 днів від дати укладання до
говору купівліпродажу; 228 000 (двісті двадцять вісім тисяч)
грн. протягом 90 днів від дати укладання договору купівлі
продажу.
Пакет акцій містить 56 805 541 акцію, що становить 64,69%
статутного фонду товариства.
Початкова ціна пакета акцій 14 202 000 грн.
Кінцева ціна пакета акцій 14 323 713 грн.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визначення конкурсу з продажу за грошові кошти
пакета акцій ВАТ «Санаторій «РАДОН» таким,
що не відбувся
Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області під
било підсумки конкурсу з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Санаторій «РАДОН», розташова
ного за адресою: 20200, Черкаська обл., м. Звенигородка,
вул. Червона, 76.
Оголошення Регіонального відділення ФДМУ по Черкась
кій області про проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Санаторій «РАДОН» надруковано в газеті «Відомості
приватизації» від 02.06.2004 № 21 (309).
Пакет акцій, який був запропонований до продажу, містить
4 096 512 шт., що становить 43,32% статутного фонду ВАТ.
Код за ЄДРПОУ: 05390559.
Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій 1 024 128 грн.
Форма випуску акцій: документарна.
Статутний фонд ВАТ: 2 364 100 грн.
Відповідно до Положення про порядок проведення кон
курсів з продажу пакетів акцій ВАТ, створених у процесі
приватизації та корпоратизації, затвердженого наказом
ФДМУ, Антимонопольного комітету України та Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271, конкурс з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Санаторій «РАДОН» визнано та
ким, що не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв претен
дентів.

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО
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ГРУПА Д

Підлягають приватизації шляхом викупу
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Компресорна за адресою: м. Херсон, пров. Янтарний, 2.
Нестандартне обладнання за адресою: м. Херсон, пров.
Янтарний, 2.

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні
Викуп
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Учбовокурсові класи за адресою: Київська обл., Василь
ківський рн, с. Дослідницьке. Приватизовано юридичною
особою за 56 620,75 грн.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
9квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба
лансі Дубенського центру електрозв’язку Рівненської дирек
ції ВАТ «Укртелеком», за адресою: Рівненська обл., м. Дубно,
вул. Стара, 2. Приватизовано фізичною особою за 12 650
грн.
Аукціон
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
База УКБ (склад санітарнотехнічних виробів), що знахо
диться на балансі Харківського державного приладобудів
ного заводу ім. Т. Г. Шевченка, за адресою: м. Харків, вул.
Азовстальська, 23. Приватизовано фізичною особою за
4 392,30 грн., у т. ч. ПДВ — 732,05 грн.
Аукціон за методом зниження ціни лота
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Крупозавод кукурудзяної крупи з невстановленим облад
нанням, що знаходиться на балансі ВАТ «П’ятихатський еле
ватор», за адресою: Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки,
вул. Клименка, 8. Приватизовано юридичною особою за
297 643,08 грн., у т. ч. ПДВ — 49 607,18 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок садибного типу № 4, що знаходиться на
балансі ТОВ «Дергачівський», за адресою: Харківська обл.,
м. Дергачі, вул. 23 Серпня. Приватизовано фізичною особою
за 2 488,00 грн., у т. ч. ПДВ — 414,67 грн.
Житловий будинок садибного типу № 5, що знаходиться на
балансі ТОВ «Дергачівський», за адресою: Харківська обл.,
м. Дергачі, вул. 23 Серпня. Приватизовано фізичною особою
за 2 790,00 грн., у т. ч. ПДВ — 465,00 грн.

Пропонуються до продажу
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні вбудованоLприбудованого
магазину
Назва об’єкта: вбудованоприбудований магазин (об’єкт
знаходиться на балансі ВАТ «Львівський автобусний завод»)
м. Львів, вул. Стрийcька, 45, код за ЗКПО 058087.
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Демнянська, 16.
Відомості про технічний стан об’єкта:
вбудована частина магазину розташована у 77квартир
ному житловому будинку. Вбудована частина приміщень займає
площу 119,4 м2. Змонтовані збірні з/б фундаменти прибудо
ваної частини, що становлять 32 м3, знаходяться в незадові
льному стані і потребують переукладення. Cтрічкові з/б фун
даменти і зовнішні стіни вбудованої частини цегляні — стан
задовільний. Внутрішні перегородки цегляні — потребують
значного ремонту. Підлога вбудованої частини не виконана, а
прибудованої не існує. Дверні блоки і вікна не встановлені.
Штукатурні роботи не виконані. Комунікації: вода, електро
енергія, тепло, газ — відсутні. Під’їзні шляхи не виконано.
Відстань до доріг загального користування — 700 м. Тимча
сові будівлі і споруди відсутні.
Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується
новим власником за встановленим законом порядком після
підписання договору купівліпродажу.
Площа земельної ділянки: 250 м2.
Ступінь будівельної готовності: 62%.
Умови продажу: дотримання вимог щодо збереження охо
рони навколишнього середовища згідно з чинним законо
давством; завершення будівництва зі збереженням первіс
ного призначення об’єкта протягом 3 років з моменту укла
дення договору купівліпродажу; заборона відчуження об’єк
та до завершення будівництва та введення його в експлуата
цію; у випадку відмови переможця аукціону від підписання
договору купівліпродажу об’єкта в 5денний термін з дня
затвердження протоколу аукціону, сплачується штраф в роз
мірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу ОНБ.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 412,76 грн., ПДВ
становить 1 682,55 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 10 095,31 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 009,53 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок № 37327014000186, одержувач коштів: Регіональне
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АУКЦІОНИ
відділення ФДМУ по Львівській області, код за ЗКПО 20823070;
банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гривень вносить
ся на розрахунковий рахунок № 37188015000186, одержувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
код за ЗКПО 20823070; банк одержувача — УДК у Львівській
області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються да
ні кошти.
Заяви приймаються протягом 27 днів з моменту публікації
інформації у «Відомостях приватизації».
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: м. Львів, вул.
Демнянська,16.
Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публікаL
ції інформації у «Відомостях приватизації» об 11.00 за
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, другий поL
верх, кімната 40.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні
адміністративного корпусу
Назва об’єкта: адміністративний корпус (реструктуризо
ваний ОНБ — холодильник).
Адреса: Херсонська обл., м. Цюрупинськ.
Об’єкт розташований на відстані 500 м від автотраси Ре
ні—Ростов. Об’єкт безпосередньо пов’язаний водним шля
хом з Херсонським торговельним морським портом. Об’єкт
являє собою адміністративну 2поверхову будівлю із збір
них залізобетонних панелей з прибудованим переходом з
керамічної цегли. Об’єкт не огороджений, охороняється.
Умови продажу: протягом п’яти років від дати підписання
акта прийманняпередачі добудувати об’єкт, протягом од
ного року з дня підписання акта приймання–передачі підго
тувати документи та здійснити відповідні дії щодо пере
оформлення права забудовника, надати акт введення в екс
плуатацію добудованого об’єкта згідно з чинним законо
давством, використовувати добудований об’єкт за власним
визначенням, заборона продажу об’єкта та земельної діля
нки, на якій розташований цей об’єкт, на термін добудови
об’єкта, забезпечення виконання вимог екологічної безпеки
та охорони навколишнього середовища під час добудови
об’єкта.
Вартість визначена шляхом проведення незалежної оцін
ки. Покупець сплачує послуги експерта та нотаріуса.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 55 499,50
грн.
ПДВ: 11 099,90 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
66 599,40 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 6 659,94 грн.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро
шові кошти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікуL
вання інформації у газеті «Відомості приватизації» за
адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподаткову
ваного мінімуму (17 грн.) вноситься на рахунок одержувача
— Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р
№ 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержу
вача — УДК Херсонської області, код банку 852010.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне від
ділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонсь
кої області, код банку 852010.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза
ції вносяться на рахунок одержувача — Регіональне відді
лення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонсь
кої області, код банку 852010.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон
ській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний 3, 6й
поверх, кімната 613, тел. 240373, з 8.00 до 17.00, вихідні —
субота, неділя.

Продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля за адресою: м. Старобільськ, пров.
Транспортний, 4. Приватизовано юридичною особою за
43 154 грн.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля цеху по переробленню та зберіганню продуктів,
яка знаходиться на балансі ВП «ЮУ АЕС», за адресою: м.
Южноукраїнськ, проммайданчик, 21в. Приватизовано юри
дичною особою за 29 750 грн.
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — ательє № 2 зі складськими
приміщеннями, що знаходиться на балансі Одеського ДВПП,
за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 36. Приватизовано
юридичною особою за 160 186,53 грн., у т. ч. ПДВ 26 697,59
грн.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 31,2 м2 за адресою: м. Дуб
но, вул. Грушевського, 160. Приватизовано фізичною особою
за 13 130,40 грн., у т. ч. ПДВ 2 188,40 грн.
Нежитлове приміщення площею 14,0 м2 за адресою: м. Дуб
но, вул. Семидубська, 2. Приватизовано фізичною особою
за 5 892,00 грн., у т. ч. ПДВ 982,00 грн.
Нежитлове приміщення площею 132,6 м2 за адресою: м.
Дубно, вул. Семидубська, 2. Приватизовано фізичною осо
бою за 61 416 грн., у т. ч. ПДВ 10 236 грн.
Частина приміщення магазину № 8 комунального підпри
ємства «СурмичіТ» площею 20,0 м2 за адресою: м. Дубно,
вул. Сурмичі, 101. Приватизовано фізичною особою за
8 168,40 грн., у т. ч. ПДВ 1 361,40 грн.
м. КИЇВ
Нежитловий будинок загальною площею 37,2 м2 за адре
сою: вул. Золотоворітська, 6, літ. К. Приватизовано юридич
ною особою за 124 963 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 73,2 м2 за ад
ресою: вул. Хрещатик, 42, літ. А. Приватизовано юридичною
особою за 250 728 грн.
Аукціон
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — державне підприємство
«Безпека» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Свободи, 147а.
Приватизовано юридичною особою за 123 853,6 грн., у т. ч.
ПДВ 20 642,27 грн.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс Лопатинської цегельної діль
ниці за адресою: Радехівський район, смт Лопатин, вул.
Бродська, 107. Приватизовано юридичною особою за 45 000
грн., у т. ч. ПДВ 7 500 грн.

Підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні
ІВАНОLФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі ВАТ
«Калушзалізобетон», у складі: будівля гаражів, виробничо
побутова будівля, частина адміністративнопобутового кор
пусу площею 258,5 м2, кранова лебідка, ковальське горно, ме
талева будка — 2 шт., машина зварювальна СМ2008, канту
вач, кран мостовий И1811, прилад для вимірювання водо
непроникності, автомат АПУ30, щит КВПіА для компресора,
за адресою: м. Калуш, вул. Хмельницького, 81.

Пропонуються до продажу
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
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ГРУПА А

Приватизовано шляхом викупу, продажу
на аукціоні, за конкурсом
Викуп
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля кормоцеху загальною площею 327,2 м2, що знахо
диться на балансі ТОВ «Рибгоспторг», за адресою: Гайсин
ський район, с. Мелешків, вул. Шевченка, 1а. Приватизовано
юридичною особою за 23 147,00 грн.
Будівля кормоцеху загальною площею 68,9 м2, що знахо
диться на балансі ТОВ «Рибгоспторг», за адресою: Гайсин
ський район, с. Огіївка, вул. Перемоги, 37б. Приватизовано
юридичною особою за 5 881,00 грн.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення площею 197,5 м2, що зна
ходиться на балансі КП «Міська служба єдиного замовника»,
за адресою: м. Харцизьк, вул. А. Чумака, 52. Приватизовано
фізичною особою за 32 562,00 грн., у т. ч. ПДВ 5 427,00 грн.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Кімната № 9 підвального приміщення № 61, що знаходить
ся на балансі ВАТ «Запорізький завод феросплавів», за ад
ресою: м. Запоріжжя, вул. Правди, 39. Приватизовано юри
дичною особою за 10 053,6 грн., у т. ч. ПДВ 1 675,6 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта власності
територіальної громади села Ільниця — комплексу
будівель колишнього нефункціонуючого дитячого
садка «Росинка»
Назва об’єкта: комплекс будівель колишнього нефункціо
нуючого дитячого садка «Росинка» у складі: котельня (літера
Б), їдальня (літера ВВ’), пральня (літера В’’), стара котельня
(літера В’’’), свинарник (літера Г), що знаходиться на балансі
Ільницької сільської ради.
Місцерозташування: Закарпатська обл., Іршавський рн,
с. Ільниця, вул. Макаренка, 7.
Відомості про об’єкт: комплекс одноповерхових будівель
колишнього нефункціонуючого дитячого садка «Росинка» у
складі: котельня (літера Б) площею приміщень 16,3 м2, їдаль
ня (літера ВВ’) площею приміщень 148,6 м2, пральня (літера
В’’) площею приміщень 81,9 м2, стара котельня (літера В’’’)
площею приміщень 28,7 м2, свинарник з навісом (літера Г)
площею 62,6 м2, у т. ч. площа навісу 17,1 м2.
Об’єкт перебуває в незадовільному стані, підлягає повно
му відновленню, використання його за господарським при
значенням можливе тільки після виконання ремонтно
будівельних робіт.
Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,40 га.
Початкова вартість продажу об’єкта без врахування ПДВ
— 38 689,00 грн., ПДВ 7 737,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
46 426,80 грн.
Умови продажу: умови подальшого використання покупець
вирішує самостійно; дотримання санітарноекологічних норм
під час експлуатації об’єкта; провести реєстрацію об’єкта в
бюро технічної інвентаризації (БТІ); питання землекористу
вання вирішується покупцем самостійно після укладання до
говору купівліпродажу згідно з чинним законодавством.
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АУКЦІОНИ
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич
них осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р
№ 37187010000173 в УДК по Закарпатській області, одержу
вач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 4 642,68 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р
№ 37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержу
вач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 16.00
та закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуL
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька,
60.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
Закарпатська обл., Іршавський рн, с. Ільниця, вул. Макаре
нка, 7.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60,
кімната 316, телефони для довідок: (03122) 35321, 37193.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
вартості на 30% об’єкта комунальної власності —
нежитлових будівель
Назва об’єкта: нежитлові будівлі: недіючий (колишній) ди
тячий садок, котельня та пожежний резервуар.
Адреса: Закарпатська область, Хустський район, с. Дани
лове, вул. Миру, 58.
Балансоутримувач: Данилівська сільська рада, Закарпат
ська область, Хустський район, с. Данилове.
Відомості про об’єкт: окремо розташовані будівлі та спо
руда: недіючий (колишній) дитячий садок — 570,3 м2; коте
льня — 49,2 м2; пожежний резервуар: площа 4 м2, об’єм —
16 м3. Розмір земельної ділянки — 0,28 га.
Питання землекористування вирішуватиметься покупцем
після укладення договору купівліпродажу об’єкта згідно з
чинним законодавством.
Вартість об’єкта — 36 120 грн. ПДВ — 7 224 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ — 43 344
грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території в
належному санітарнотехнічному стані; об’єкт не підлягає від
чуженню та передачі в оренду тощо іншим юридичним та
фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких він
був придбаний; продаж об’єкта приватизації юридичним та
фізичним особам здійснюється за грошові кошти; покупець
зобов’язаний сплатити продавцю всі витрати, пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації.
Грошові кошти в розмірі 4 334,4 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р
№ 37185002000978 в УДК Закарпатської області, МФО
812016, код за ЗКПО 22108130. Одержувач — Хустська ра
йонна рада.
Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні
в сумі 17 грн. перераховується на р/р № 31510905800318 в
УДК Закарпатської області, МФО 812016, код за ЗКПО
22108130, одержувач — районний бюджет. Код платежу
31030000.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адреL
сою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Карпатської
Січі, 21, приміщення районної ради (№ 48) о 10.00.
Прийняття заяв на участь в аукціоні припиняється за 3 дні
до проведення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.
Хуст Закарпатської області, вул. Карпатської Січі, 21 (кімн.
55), в робочі дні з 8.00 до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні
за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за тел. 42368 та за вище вказаною адресою.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта, що належить до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області — будівель, споруд та майна паливного
складу № 12
Назва об’єкта: будівлі, споруди та майно паливного складу
№ 12, що знаходиться на балансі ЗАТ «Закарпатське облпа
ливо».
Адреса: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Сливова, 40.
Характеристика об’єкта: до складу нерухомості об’єкта вхо
дять: двоповерховий адміністративнопобутовий будинок (літ.
А) загальною площею приміщень 476,5 м2, та автовагова пло
щею — 59,5 м2, бокси (літ. Б) загальною площею 200,1 м2;
операторська (літ. В) загальною площею 2,1 м2; під’їзна залі
знична вітка з естакадою загальною довжиною 264 пог. м, у
тому числі естакада довжиною — 94 пог. м, висотою 2,2 м;
асфальтобетонний майданчик для розвантажування вугілля
площею 1 920 м2, асфальтобетонний майданчик для штабе
лювання вугілля площею 6 345 м2; огорожа території, яка ви
конана з металевої сітки в рамках на залізобетонних стовпах;
склад ГСМ, який являє собою три металеві резервуари ємні
стю по 5 000,0 л, розташовані на території паливного складу
під відкритим небом; комплект трансформаторної підстан
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КОНКУРСИ

ції, зовнішні мережі каналізації; зовнішні низьковольтні ме
режі телефону; зовнішня мережа водопровіду; внутрішньо
майданчикова електромережа; водойма; колодязь
відстійник; вигріб; резервуар пожежний для води; асфаль
тобетонний майданчик для стоянки машин; проїзди та май
данчики.
До складу рухомого майна входять автомобілі ЗИЛ ММЗ
4502, ЗИЛ ММЗ554 М; автонавантажувач ТО18 та облад
нання.
Площа земельної ділянки: 2,0 га.
Початкова вартість продажу об’єкта без врахування ПДВ
— 263 664,00 грн., ПДВ — 52 732,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
316 396,80 грн.
Умови продажу: збереження протягом 3 років з моменту
укладання договору купівліпродажу основного профілю дія
льності об’єкта — посередництво в торгівлі паливом; дотри
мання санітарноекологічних норм під час експлуатації об’
єкта; провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної інвента
ризації (БТІ); питання землекористування вирішується поку
пцем самостійно після укладання договору купівліпродажу
згідно з чинним законодавством.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич
них осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р
№ 37187010000173 в УДК по Закарпатській області, одержу
вач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Грошові кошти в розмірі 31 639,68 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р
№ 37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержу
вач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 16.00
та закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікуL
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька,
60.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Сливова, 40.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кі
мната 316, телефони для довідок: (03122) 35321, 37193.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду комунального майна Вишгородського району
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
комунальної власності територіальних громад —
нежитлової будівлі колишнього дитячого садочка
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишнього дитячого са
дочка.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Леніна, 53, с. Сувид Виш
городського району Київської області, 07340.
Балансоутримувач: Сувидська сільська рада, код за
ЄДРПОУ 04359695.
Адреса балансоутримувача: вул. Леніна, 42, с. Сувид, Виш
городський район, Київська область, 07340.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля зага
льною площею 448,5 м2.
Рік забудови — 1968.
Відомості про земельну ділянку: за об’єктом закріплена зе
мельна ділянка площею 0,60 га.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець погоджує з сільською радою; продаж об’єкта при
ватизації юридичним та фізичним особам здійснюється за
грошові кошти; покупець зобов’язаний сплатити продавцю
витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації (пу
блікація інформаційного повідомлення, виготовлення техні
чного паспорта, довідкихарактеристики та свідоцтва про
власність).
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 6 852,50 грн. ПДВ —
1 370,50 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ: 8 223 грн.
Грошові кошти в розмірі 822 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують
ся на рахунок одержувача коштів: Фонд комунального
майна Вишгородського району, ЄДРПОУ 20583073, МФО
821018, банк УДК у Київській області, рахунок
№ 37322100800040.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться за
реквізитами: Фонд комунального майна Вишгородського ра
йону, ЄДРПОУ 20583073, банк УДК у Київській області, МФО
821018, рахунок № 37183500800243.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати
зації вносяться на рахунок одержувача коштів: Фонд кому
нального майна Вишгородського району, ЄДРПОУ 20583073,
МФО 821018, банк у Київській області, рахунок
№ 37183500800243.
Заяви приймаються протягом 27 днів з моменту публікації
інформації у газеті «Відомості приватизації».
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікаL
ції цієї інформації за адресою: м. Київ, вул. ЧервоноL
ткацька, 42, (2Lй поверх) філія «Київський аукціонний
центр» ДАК «Національна мережа аукціонних центрів»
о 10.00.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його знаходження.
Довідки за телефонами: (296) 54939; 22075.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової
будівлі (магазин)
Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: 94200, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Тевосяна,
22в.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину площею
136,4 м2 із сторожкою площею 43,5 м2, убиральнею, парканом
на 1/2 воріт.
Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землеко
ристування покупець вирішує самостійно.
Вартість об’єкта без ПДВ становить 35 609 грн., сума ПДВ
становить 7 121,80 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ становить 42 730,8 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території у
належному санітарнотехнічному стані; укладання договорів
на комунальні послуги та на спільне користування прилеглою
територією з експлуатаційними організаціями; об’єкт не під
лягає 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; переможець аукціону,
який відмовився від підписання протоколу аукціону або укла
дання договору купівліпродажу об’єкта, сплачує продавцю
неустойку в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу
об’єкта на аукціоні.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37183506900001 в УДК у Луганській області, МФО
804013, код 13398493. Одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта (4 274 гр.), вносяться на р/р № 37316006000535 в УДК
у Луганській області, МФО 804013, код 13398493. Одержувач
— Регіональне відділення ФДМУ по Луганській області.
Термін прийняття заяв — протягом 27 днів з дня опубліку
вання цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів з дня опублікуL
вання цієї інформації о 10Lй год. за адресою: м. ЛуL
ганськ, вул. Октябрська, 43.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його знахо
дження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ
не відділення ФДМУ по Луганській області. Адреса: м. Лу
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, каб. 201, т. 585339.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
цілісного майнового комплексу Саратський
чавуноLливарний завод «Зеніт»
Код за ЄДРПОУ: 30946119.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Саратський
чавуноливарний завод «Зеніт».
Адреса: 68200, Одеська область, смт Сарата, вул. Вокзаль
на, 3.
Інформація про об’єкт: основний вид діяльності підприєм
ства — випуск виробів з чавуну на замовлення промислових
підприємств. До складу підприємства входять: будівлі та спо
руди (ливарний, механічний, формовочний, кувальний цехи,
трансформаторна підстанція, контора, склади, побутові при
міщення, гаражі, прохідна, їдальня) загальною площею при
міщень 2 907,1 м2, 23 одиниці обладнання та автомобіль ЗИЛ
ММЗ 45021. Підприємство забезпечено електро, водо,
теплопостачанням, каналізацією, телефонізовано. Загальна
площа земельної ділянки — 10 592 м2. Підприємство останні
7 років не працює.
Кількість працівників: 3.
Заборгованість станом на 30.04.2004, тис. грн.: дебіторсь
ка — 0,8, кредиторська — 14,8.
Вартість продажу об’єкта: 43 000,00 грн.
Умови продажу: погашення кредиторської заборгованості
у сумі 14,8 тис. грн. Збереження робочих місць. Утримання
будівель, споруд та прилеглої території у належному санітар
нотехнічному стані. Відшкодування регіональному відділен
ню витрат, пов’язаних з виготовленням технічної документа
ції БТІ.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розраху
нки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у
Одеській області, одержувач — РВ ФДМУ по Одеській обла
сті.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про
дажу об’єкта, що становить 4 300,00 грн., вноситься на р/р
№ 37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк УДК у
Одеській області, одержувач — РВ ФДМУ по Одеській обла
сті.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» о 15.00 за адресою: м.
Одеса, Французький бульвар, 46.
Приймання заяв припиняється за три дні до початку про
ведення аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування при сприянні Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Одесь
кій області. Додаткову інформацію можна отримати за теле
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АУКЦІОНИ
фоном 7287262 та у службі з організації та проведення
аукціону — ТОВ «Регіональне агентство з розвитку еконо
міки».
Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведення аукціону: ТОВ «Регіональне агент
ство з розвитку економіки», адреса: м. Одеса, Французький
бульвар, 46, тел.: 634241, 680879.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні двоповерхової будівлі
відділення АКАБ «Україна» загальною
площею 727,10 м2
Назва об’єкта: двоповерхова будівля відділення АКАБ
«Україна» загальною площею 727,10 м2. Об’єкт приватизуєть
ся разом з обладнанням, меблями та іншим майном.
Адреса об’єкта: 62000, Харківська обл., смт Краснокутськ,
вул. Леніна, 151а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ: 09351468, Харківська
дирекція АК АПБ «Україна», адреса: 61057, м. Харків, пров.
Мар’яненко, 4.
Відомості про об’єкт:
адміністративна двоповерхова будівля літ. Б2, загальною
площею 727,10 м2, ворота, огорожа, електроннорахувальна
техніка, оргтехніка: ПЕВМ20 од., телефони — 4 од., друкува
льна машинка — 1од., мікрокалькулятори — 4 од., захисні
екрани — 5 од.; майно, що використовується в банківській
діяльності (15 од.): рахувальники валют, детектори валют, сей
фи; допоміжне обладнання: холодильники — 1од., телевізор
— 1 од.; радіоприймач — 3 од.; меблі: стільці — 40 од., меб
леві куточки — 3 од., столи — 30 од., шафи — 12 од., трюмо —
1 од., тумбочки — 2 од., світильники — 11 од.; інше майно —
40 од.
Відомості про земельну ділянку: питання оренди або по
стійного користування земельною ділянкою покупець вирі
шує самостійно після укладання договору купівліпродажу.
Вартість продажу без ПДВ — 125 437,50 грн., ПДВ —
25 087,50 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
150 525 грн.
Умови продажу об’єкта.
Умови подальшого використання визначає покупець.
Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної
вартості.
Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’
єкта до приватизації.
Вжити заходи щодо закріплення земельної ділянки відпо
відно до вимог діючого законодавства.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона
льне відділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 15 052,50 грн., що становить
10 відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації,
перераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Хар
ківській області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківсь
кій області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отриму
вач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській об
ласті.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха
рків, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, к. 206, телефон для
довідок: 7051848. Заяви за встановленою органом прива
тизації формою від юридичних та фізичних осіб прийма
ються за адресою: м. Харків, Держпром, 3й під’їзд, 1й по
верх, к. 206, телефон для довідок: 7051848.
Аукціон буде проведено об 11Lй годині 20 серпня 2004
року в приміщенні Харківського аукціонного центру —
філії Державної акціонерної компанії «Національна меL
режа аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул.
Шатілова Дача, 4.
Останній день приймання заяв — 16 серпня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням ціни
на 30% пересувної майстерні для технічного
обслуговування автомобільної техніки МТОLАТ на базі
ЗІЛL157 держ. № 12L93, що знаходиться на балансі
ВАТ «Черкаське АТПL17154» (державна власність)
Код за ЗКПО балансоутримувача: 03119475.
Адреса балансоутримувача: 18036, м. Черкаси, просп. Хі
міків, 47.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску — 1970, про
біг — 8 808 км. Автомобіль ЗІЛ157 з фургоном та лебідкою,
зарядним пристроєм, верстаками (три), балонами кисневи
ми (два). Автомобіль в незадовільному стані, частково розу
комплектований, придатний до експлуатації, зберігається на
відкритому майданчику з 1977 року. Недоліки: відсутня аку
муляторна батарея, інструмент, передні підфарники, дзер
кала заднього виду, скло задніх ліхтарів та поворотів, автогу
ма має значні тріщини і потребує заміни в зв’язку з терміном
та умовами зберігання, тріщини кермового колеса, не обслу
говувався з 1977 року, кузов потребує фарбування (іржа, по
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дряпини), потребує заміни мастило в двигуні, в коробці пе
редач і в мостах, необхідна заміна сальників та втулок з гуми.
Автомобіль потребує проведення ТО2, ремонтно
налагоджувальних робіт.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 740 грн., сума ПДВ:
1 148 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 6 888
грн.
Грошові кошти в розмірі 688,80 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок № 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007
в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, оде
ржувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Термін прийняття заяв: до 16 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 20 серпня 2004 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро
шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к.
445, тел. 373090, 457529 час роботи — з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням ціни
на 30% пересувної майстерні для технічного
обслуговування автомобільної техніки МТОLАТ на базі
ЗІЛL157 держ. № 89L48, що знаходиться на балансі
ВАТ «Черкаське АТПL17154» (державна власність)
Код за ЗКПО балансоутримувача: 03119475.
Адреса балансоутримувача: 18036, м. Черкаси, просп. Хі
міків, 47.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску — 1971,
пробіг — 4 500 км. Автомобіль ЗІЛ157 з фургоном та лебі
дкою, стаціонарним генератором, верстаками (два), сто
лом електрика, ящиком для аптечки, кранстрілою двоно
гою. Автомобіль в задовільному стані, придатний до екс
плуатації, на ходу, зберігається в закритому приміщенні. Не
доліки: відсутня акумуляторна батарея, інструмент, передні
підфарники, дзеркала заднього виду, скло задніх ліхтарів
та поворотів, автогума має значні тріщини і потребує замі
ни в зв’язку з терміном та умовами зберігання, не обслуго
вувався з 1977 року, кузов потребує фарбування (іржа, по
дряпини), потребує заміни мастило в двигуні, в коробці пе
редач і в мостах, необхідна заміна сальників та втулок з
гуми. Автомобіль потребує проведення ТО2, ремонтнонала
годжувальних робіт.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 964 грн., сума ПДВ:
1 193 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 7 157
грн.
Грошові кошти в розмірі 715,70 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок № 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007
в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, оде
ржувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Термін прийняття заяв: до 16 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 20 серпня 2004 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро
шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к.
445, тел. 373090, 457529 час роботи — з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням ціни
на 30% пересувної автомобільної ремонтної
майстерні ПАРМL1М на базі ЗІЛL131 держ. № 85L06,
що знаходиться на балансі ВАТ «Черкаське
АТПL17154» (державна власність)
Код за ЗКПО балансоутримувача: 03119475.
Адреса балансоутримувача: 18036, м. Черкаси, просп. Хі
міків, 47.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску — 1984,
пробіг — 1 880 км (знаходиться на консервації). Автомо
біль ЗІЛ131 МРМ з фургоном та лебідкою, опалювально
вентиляційною установкою, стаціонарним генератором,
перетворювачем частоти струму, зварювальним перетво
рювачем, щитом автоматичного захисту, верстаками з
інструментом та запасними частинами до обладнання, ле

щатами слюсарними, електричним шліфувальним при
стосуванням, заряднорозрядним пристроєм, універса
льним приладом для перевірки електрообладнання, кран
стрілою двоногою, на одноосьовому причепі зварюваль
ний агрегат. Автомобіль в задовільному стані, не розуко
мплектований, придатний для експлуатації, зберігається
в закритому приміщенні. Обладнання автомобіля в ком
плектності, в робочому стані, не потребує ремонту. Недо
ліки: відсутня акумуляторна батарея, незначні подряпини
на кузові (потребує фарбування), автогума потребує за
міни в зв’язку з терміном та умовами зберігання, потре
бує заміни мастило в двигуні, в коробці передач і в мос
тах, необхідна заміна сальників та втулок з гуми, автогума
одноосьового причепа потребує заміни. Автомобіль зна
ходиться в робочому стані, не потребує заміни важливих
вузлів та агрегатів.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 10 255 грн., сума ПДВ:
2 051 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
12 306 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 230,60 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок № 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007
в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, оде
ржувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Термін прийняття заяв: до 16 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 20 серпня 2004 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро
шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к.
445, тел. 373090, 457529 час роботи — з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням ціни
на 30% пересувної майстерні для технічного
обслуговування автомобільної техніки МТОLАТ на базі
ЗІЛL157 держ. № 78L04, що знаходиться на балансі
ВАТ «Черкаське АТПL17154» (державна власність)
Код за ЗКПО балансоутримувача: 03119475.
Адреса балансоутримувача: 18036, м. Черкаси, просп. Хі
міків, 47.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску — 1971,
пробіг — 7 880 км. Автомобіль ЗІЛ157 спецфургон ПАРМ з
лебідкою, стаціонарним генератором, верстаками (два),
столом електрика, кранстрілою двоногою. Автомобіль в не
задовільному стані, частково розукомплектований, придат
ний до експлуатації, зберігається на відкритому майданчи
ку з 1977 року. Недоліки: відсутня акумуляторна батарея,
технічна документація, інструмент, передні амортизатори,
правий бензобак, передні гальмівні шланги, передні під
фарники, запірний пристрій фаркопу, дзеркала заднього
виду, скло задніх ліхтарів та поворотів, автогума має значні
тріщини і потребує заміни в зв’язку з терміном та умовами
зберігання, тріщини кермового колеса, не обслуговувався з
1977 року, кузов потребує фарбування (іржа, подряпини),
потребує заміни мастило в двигуні, в коробці передач і в
мостах, необхідна заміна сальників та втулок з гуми. Авто
мобіль
потребує
проведення
ТО2,
ремонтно
налагоджувальних робіт.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 208 грн., сума ПДВ:
1 042 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 6 250
грн.
Грошові кошти в розмірі 625 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок № 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007
в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, оде
ржувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Термін прийняття заяв: до 16 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 20 серпня 2004 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро
шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к.
445, тел. 373090, 457529 час роботи — з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.
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АУКЦІОНИ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням ціни
на 30% приміщення колишньої музичної школи, що
знаходиться на балансі ВАТ «Вільховецький цукровий
завод» (державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 01980437.
Адреса: Черкаська обл., Звенигородський рн, с. Вільхо
вець, вул. Горького, 2а.
Відомості про земельну ділянку та приміщення: земельна
ділянка окремо не виділена. Приміщення знаходиться на
другому поверсі двоповерхової цегляної нежилої будівлі, рік
забудови — 1978, група капітальності — І. Будівля підклю
чена до мереж енергопостачання, водопостачання, каналі
зації, опалення та зв’язку, загальна площа приміщення —
291,2 м2.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 14 630 гривень, сума
ПДВ: 2 926 гривень.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
17 556 гривень.
Грошові кошти в розмірі 1 755,60 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Термін прийняття заяв: до 16 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 20 серпня 2004 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро
шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, 18001, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел.
373090, 457529, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім вихід
них.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням ціни
на 30% нежитлових будівель та споруд колишнього
професійноLтехнічного училища № 34
м. Звенигородка, що знаходяться на балансі
професійноLтехнічного училища № 16
м. Звенигородка (державна власність)
Код за ЗКПО: 00452713.
Адреса: Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Димитро
ва, 1.
Відомості про земельну ділянку та будівлі:
земельна ділянка окремо не виділена; будівля колишньо
го навчального корпусу — окремо розташована двоповер
хова цегляна будівля 1901 року забудови загальною пло
щею 1 583,08 м2; будівля навчальновиробничого складу —
окремо розташована одноповерхова будівля з погребом 1946
року забудови загальною площею 494,74 м2; будівля гаража
— окремо розташована одноповерхова будівля 1970 року
забудови загальною площею 138,4 м2; будівля санітарно
побутового приміщення (вбиральня) — окремо розташова
на одноповерхова цегляна будівля 1947 року забудови зага
льною площею 41,7 м 2; споруда криниці — залізобетонні
кільця діаметром 1 метр, глибиною 15 метрів, 1947 року
забудови.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 207 130 гривень, сума
ПДВ: 41 426 гривень.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
248 556 гривень.
Грошові кошти в розмірі 24 855,60 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37310007000007 в УДК в Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37184006000007 в УДК в Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Термін прийняття заяв: до 16 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 20 серпня 2004 року об 11Lй
годині за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро
шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел.
373090, 457529, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім вихід
них.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового приміщення
(магазину) (державна власність)
Балансоутримувач: СВАТ «Шрамківське».
Код балансоутримувача: 00387418.
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КОНКУРСИ

Адреса: 19800, Черкаська обл., Драбівський рн, с. Виш
неве, вул. Гагаріна, 1.
Відомості про земельну ділянку та будівлі: земельна діля
нка окремо не виділена, приміщення магазину — одноповер
хова окремо розташована будівля, рік забудови — 1961, фі
зичний знос —37,2%, загальна площа приміщень — 192,8 м2.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 11 400 гривень, сума
ПДВ: 2 280 гривень.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
13 680 гривень.
Грошові кошти в розмірі 1 368 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху
нок № 37310007000007 в УДК в Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007
в УДК в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, оде
ржувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Термін прийняття заяв: до 16 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 20 серпня 2004 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро
шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел.
373090, 457529, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім вихід
них.
В інформаційному повідомленні про продаж на аук
ціоні цілісного майнового комплексу — Чернівецького
державного спеціалізованого будівельноLмонL
тажного управління по газифікації за адресою:
м. Чернівці, вул. Л. Українки, 7; вул. Комунальників, 7,
надрукованому в газеті «Відомості приватизації» від
23.06.2004 № 24 (312) на сторінці 15, слід читати: «По
чаткова вартість продажу — 354 172 грн.».
Грошові кошти в розмірі 35 417,20 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, та
реєстраційний збір за подання заяви на участь в аук
ціоні в розмірі 17,00 гривень вносяться грошовими ко
штами на р/р № 37310501800001 Регіонального відді
лення Фонду державного майна України по Чернівець
кій області в Управлінні Державного казначейства у Че
рнівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код
21432643».
Останній абзац зазначеного інформаційного пові
домлення слід читати:
«Служба з організації та проведення аукціону: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по
Чернівецькій області, адреса: 58001, м. Чернівці, вул.
Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 557528».

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за конкурсом об’єкта спільної
власності територіальних громад сіл, селищ
Коропського району
Балансоутримувач: готель «Космос», 16200, смт Короп, вул.
Поштова, 6.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 22815932.
Назва об’єкта: частина будівлі (ресторанний комплекс) го
телю «Космос».
Адреса: 16200, смт Короп, вул. Поштова, 6.
Відомості про об’єкт: ресторанний комплекс розташова
ний на першому та другому поверхах 3поверхової цегляної
будівлі готелю «Космос». Загальна площа приміщень — 579,3
м2, в тому числі 1го поверху — 278 м2, 2го поверху — 83,6 м2,
підвалу — 217,7 м2.
Відомості про земельну ділянку: 0,2 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 68 233 грн.
ПДВ: 13 646,6 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
81 879,6 грн.
Умови продажу: забезпечити використання об’єкта при
ватизації як підприємства громадського харчування; догляд
та впорядкування прилеглої території: пішохідні доріжки, клу
мби, автостоянка (яка до складу об’єкта не входить); укла
дання угоди на спільне користування та експлуатацію інже
нерних мереж та допоміжних приміщень зі співвласниками
будівлі; участь у благодійних акціях для дітейсиріт, дітей
інвалідів; надання знижок при обслуговуванні ветеранів у
День перемоги 9 Травня; організація безкоштовних обідів
до Міжнародного дня інвалідів, осіб, визначених територі
альним центром соціального обслуговування, пенсіонерів
та одиноких непрацездатних громадян; утримання об’єкта
та прилеглої території відповідно до санітарноекологічних
норм, дотримання вимог природоохоронного законодавст
ва, надання органам екобезпеки відповідних достовірних
первинних матеріалів на комплексне обстеження об’єкта,
недопущення порушень екологічної безпеки, забезпечення
своєчасного проведення профілактичних та необхідних ро
біт по екобезпеці; покупець відшкодовує Регіональному від

діленню ФДМУ по Чернігівській області протягом 30 кален
дарних днів з моменту підписання договору купівліпродажу
витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації, в
сумі 700 грн.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно
з органами місцевого самоврядування згідно з чинним за
конодавством.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37184500903002, одержувач — РВ ФДМУ по Черні
гівській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Черні
гівській обл., МФО 853592.
Грошові кошти в розмірі 8 187,96 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігів
ській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігів
ській обл., МФО 853592.
Конкурс буде проведений 25.08.2004 о 10Lй годині за
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
Кінцевий термін прийняття заяв — 18.08.2004.
Служба з організації та проведення конкурсу — Регіональ
не відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, кім. 319, тел. 176302, час робо
ти: з 8.00 до 17.00, крім суботи та неділі.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташу
вання.

м. СЕВАСТОПОЛЬ
ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе объектов
малой приватизации
Наименование объектов: отдельное индивидуально опре
деленное имущество, находящееся на балансе ГП «Совхоз
завод «Качинский».
Балансодержатель: государственное предприятие «Сов
хоззавод «Качинский», расположенное по адресу: г. Севас
тополь, с. Андреевка; код по ЕГРПОУ 00412910.
1. Здание нефункционирующей бани.
Местонахождение объекта — г. Севастополь, с. Андреевка,
ул. Майская, 31б.
Сведения об объекте: отдельно стоящее одноэтажное зда
ние с пристройками общей площадью 288,1 м2; год пост
ройки — 1971, техническое состояние объекта неудовлетво
рительное, инженерные коммуникации разрушены, в коте
льной оборудование демонтировано. Эксплуатация элеме
нтов здания возможна только при условии проведения их
ремонта.
Земельный участок не отведен.
Стоимость продажи объекта без НДС — 26 240,0 грн., НДС
— 5 248,0 грн.
Начальная цена продажи объекта с учетом НДС —
31 488,0 гривен.
Сумма денежных средств (10% начальной стоимости про
дажи) для участия в аукционе — 3 148,80 грн.
Условия продажи объекта:
1. Использование объекта в качестве банисауны в тече
ние 5 лет с момента перехода права собственности на объ
ект.
2. Проведение капитального ремонта объекта и ввод его в
эксплуатацию в течение 1 года с момента перехода права
собственности на объект.
3. Содержание объекта и прилегающей территории в над
лежащем санитарнотехническом состоянии, соблюдение
требований пожарной и экологической безопасности, охра
ны окружающей среды.
2. Здание нефункционирующей бани.
Местонахождение объекта — г. Севастополь, пос. Солнеч
ный, ул. Розовая, 45.
Сведения об объекте: отдельно стоящее одноэтажное зда
ние общей площадью 210,7 м2; год постройки — 1965, техни
ческое состояние объекта неудовлетворительное, инженер
ные коммуникации разрушены, в котельной оборудование
демонтировано. Земельный участок не отведен.
Стоимость продажи объекта без НДС — 19 580,0 грн., НДС
— 3 916,0 тыс. грн.
Начальная цена продажи объекта с учетом НДС —
23 496,0 грн.
Сумма денежных средств (10% начальной стоимости про
дажи) для участия в аукционе — 2 349,60 грн.
Условия продажи объекта:
1. Дальнейшее использование объекта определяет покупа
тель.
2. Содержание объекта и прилегающей территории в над
лежащем санитарнотехническом состоянии, соблюдение
требований пожарной и экологической безопасности, охра
ны окружающей среды.
Объекты приватизации в период действия обязательств,
указанных в настоящей информации, не подлежат отчужде
нию или передаче в аренду без сохранения обязательств, на
которых они были приобретены.
Продавец не несет ответственность за техническое состо
яние строительных элементов и конструкций объектов.
Вопросы землепользования покупатель решает самостоя
тельно с органами местного самоуправления в соответствии
с действующим законодательством.
Покупатель оплачивает затраты органа приватизации на
подготовку объектов к продаже.
Победителем признается покупатель, предложивший в хо
де торгов наивысшую цену.
Победитель аукциона, который отказался от подписания
протокола аукциона или заключения договора куплипродажи
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объекта, оплачивает продавцу неустойку в размере 20% от
окончательной цены продажи объекта на аукционе.
Продажа объектов осуществляется за денежные сред
ства.
Денежные средства в размере, составляющем 10% от на
чальной стоимости объектов приватизации, вносятся в УГК
г. Севастополя, ЕГРПОУ 20677058, р/с № 3731300600006, МФО
824509.
Плата за регистрацию заявления (17 грн.) и оплата за
объект приватизации вносятся РО ФГИУ по г. Севастополю,
ЕГРПОУ 20677058, р/с № 37185500900001 в банке УГК г. Сева
стополя, МФО 824509.
Заявления на участие в аукционе подаются в Региональ
ное отделение ФГИУ по г. Севастополю по адресу: 99008, г.
Севастополь, пл. Восставших, 6; с 8.00 до 17.00, в течение 27
дней с момента публикации в газете «Відомості приватиза
ції».
Ознакомление с объектами проводится по месту их распо
ложения в период подачи заявления.
Аукцион проводится через 30 дней с момента пубL
ликации в газете «Відомості приватизації» по адреL
су: 99008, г. Севастополь, пл. Восставших, 6, каб.
17П.
Телефон для справок: 559440.

ГРУПА Ж

Приватизовано шляхом викупу
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку, що знаходиться на балансі ВАТ «Городоць
ке верстатобудівне виробниче об’єднання «Говер», за адре
сою: Скадовський район, смт Лазурне, вул. Курортна, 5. При
ватизовано юридичною особою за 113 887,2 грн., у т. ч.
ПДВ — 18 981,2 грн.

Підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні, за некомерційним
конкурсом
Аукціон
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня з обладнанням, що знаходиться на балансі СВК
«Україна», за адресою: м. Зміїв, вул. Центральна, 38а.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Профілакторій, що знаходиться на балансі ВАТ «Дебаль
цевський завод металургійного машинобудування», за ад
ресою: м. Дебальцеве, Заводське селище, 18.
Некомерційний конкурс
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спортивний комплекс, що знаходиться на балансі ВАТ «Ха
рківський завод «Кондиціонер», за адресою: м. Харків, вул.
Немишлянська, 56а.

Пропонуються до продажу
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні бази відпочинку
Назва об’єкта: база відпочинку, що знаходиться на бала
нсі орендаря — ТОВ «Дитячий оздоровчий комплекс «Спу
тнік».
Адреса: Російська Федерація, Ростовська обл., Неклінов
ський район, с. Натальєвка.
Призначення об’єкта: організація дитячого відпочинку.
Відомості про об’єкт: 30 будівель загальною площею 4 287
м2, у тому числі: адміністративний корпус, 10 житлових кор
пусів, 16 дерев’яних будиночків; їдальня, бар, насосна, туа
лет, а також: мережі водопостачання та електропостачання,
2 ємності по 50 м3.
Термін дії договору оренди — до 17 січня 2027 року.
Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землеко
ристування покупець вирішує самостійно.
Початкова ціна продажу — 2 008 758,71 грн.
У тому числі вартість невід’ємних поліпшень, які підляга
ють компенсації орендарю — 1 539 934 грн.
Умови продажу: збереження профілю використання;
утримання об’єкта та прилеглої території в належному са
нітарнотехнічному стані; 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; переможець аукціону, який відмови
вся від підписання протоколу аукціону або укладання дого
вору купівліпродажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку
в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на
аукціоні.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
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Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно
сяться на р/р № 37183506900001, грошові кошти у розмі
рі 10 відсотків від початкової ціни (200 876 грн.), вносять
ся на р/р № 39216120000003, реєст. рах. № 661102000013/3
в УДК у Луганській області, МФО 804013, код 13398493.
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Луганській
області.
Термін прийняття заяв — протягом 47 днів з дня опубліку
вання цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 50 днів з дня опублікуL
вання цієї інформації за адресою: м. Луганськ, пл. ГеL
роїв ВВВ, 3а, каб. 201, тел. 58L53L39.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ
не відділення ФДМУ по Луганській області.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за некомерційним конкурсом об’єкта
комунальної власності цілісного майнового
комплексу — Здолбунівської районної друкарні
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Здолбунів
ська районна друкарня.
Код за ЄДРПОУ: 02468492.
Місцезнаходження об’єкта: 35700, Рівненська область, м.
Здолбунів, вул. Л. Українки, 6.
Призначення об’єкта: друкування газет, поліграфічна дія
льність — не віднесена до інших угрупувань, політурна та
оздоблювальна справа, роздрібна торгівля з лотків.
Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входить двоповерхо
ва будівля друкарні загальною площею будівель
1 061,0 м2. Машини та обладнання — 20 одиниць. Транспор
тний засіб — автомобіль УАЗ330301 бортовий. Інструмен
ти, прилади та інвентар — 12 одиниць. Інші необоротні мате
ріальні активи — 13 одиниць.
Чисельність працюючих — 17.
Заборгованість: дебіторська — 12,90 тис. грн.; кредитор
ська — 20,3 тис. грн.
Рентабельність — 2001 р., 2002 р., 2003 р. — 0%.
Початкова вартість продажу становить 410 000,00 грн.
Умови продажу.
Збереження профілю діяльності підприємства, номе
нклатури продукції, у т. ч. надання послуг друкування га
зет, що склалися на момент приватизації протягом 2 ро
ків. Здійснення програм технічного переозброєння ви
робництва, впровадження прогресивних технологій. Ви
конання вимог антимонопольного законодавства. Вико
нання встановлених для підприємства мобілізаційних за
вдань. Збереження робочих місць для працівників, за
йнятих на підприємстві на момент приватизації. Обов’я
зкове працевлаштування працівників підприємства.
Створення безпечних та нешкідливих умов праці пра
цівників. Забезпечення соціальних гарантій трудовому
колективу. Здійснення заходів щодо захисту навколиш
нього природного середовища дотримання екологічних
норм експлуатації об’єкта. Дотримання покупцем термі
нів оплати за придбаний об’єкт. Об’єкт не підлягає від
чуженню фізичним та юридичним особам без збере
ження умов, на яких він був проданий. Покупець зобов’я
заний надати до конкурсної комісії бізнесплан прива
тизації об’єкта, який повинен включати: назву і місце
знаходження об’єкта, відомості про покупця, запропоно
вану покупцем вартість придбання об’єкта, зобов’язан
ня щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов’язан
ня щодо виконання умов конкурсу та подальшої експлуа
тації об’єкта, соціальні наслідки приватизації об’єкта,
можливі надходження інвестицій. Питання землекорис
тування новий власник вирішує самостійно з органами
місцевого самоврядування згідно з чинним законодав
ством. Відшкодування переможцем конкурсу органу при
ватизації вартості робіт, пов’язаних з підготовкою об’
єкта до продажу та проведення конкурсу. Переможцем
конкурсу буде учасник, який запропонує найкраще спів
відношення бізнесплану та ціни.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в конкурсі у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт вносяться на рахунок № 37183007000095 в банку УДК у
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській об
ласті.
Грошові кошти в розмірі 41 000,00 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості продажу об’єкта привати
зації, вносяться на рахунок № 37313004000095 в банку УДК у
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській об
ласті.
Кінцевий термін прийняття заяв: 16 вересня 2004 року вклю
чно до 17.15.
Конкурс буде проведено 24 вересня 2004 року в приL
міщенні Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській
області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з дозволу регіонального відділення.
Одержати додаткову інформацію та подати заяву за вста

новленою органом приватизації формою можна за ад
ресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 262556,
635819.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні їдальні, що не увійшла
до статутного фонду ВАТ «Полонський
фарфоровий завод»
Назва об’єкта: їдальня.
Адреса: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Привокзаль
на, 48.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ
«Полонський фарфоровий завод».
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: діюча їдальня загальною площею —
594,8 м2, приміщення якої знаходиться на першому поверсі
двоповерхового житлового будинку. Земельна ділянка окре
мо не виділена.
Початкова ціна продажу: 129 249,04 грн. з урахуванL
ням ПДВ. Сума ПДВ — 21 541,51 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго
товленням технічної документації; збереження профілю дія
льності протягом 5 років.
Аукціон буде проведено 20 вересня 2004 року за адL
ресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в РегіональL
ному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.
Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розра
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на ра
хунок Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій об
ласті, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в
банку УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО
815013.
Грошові кошти в розмірі 12 924,9 грн., що становить 10%
від початкової ціни продажу, перераховуються до Регіональ
ного відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хме
льницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць
кий, вул. Соборна, 75, тел. 795616.
В інформаційному повідомленні про продаж за не
комерційним конкурсом об’єкта державної форми
власності — цілісного майнового комплексу КаL
луського державного навчальноLкурсового комL
бінату, розташованого за адресою: Калуський ра
йон, с. Добровляни, вул. С. Бандери, 1а, опублікова
ному в газеті «Відомості приватизації» від 30.06.2004
№ 25 (313), слід читати:
«Початкова вартість продажу об’єкта — 28 120
грн...»
«...2 812 — грошові кошти в розмірі 10% від поча
ткової вартості об’єкта приватизації...»
Далі за текстом.
В інформаційному повідомленні про продаж на
аукціоні об’єкта соціальної сфери — їдальні з обL
ладнанням, що перебуває на балансі ТОВ «Завод
будівельних конструкцій», розташованої за адресою:
м. Чернівці, пров. Індустріальний, 2, опублікованому
в газеті «Відомості приватизації» від 23.06.2004
№ 24 (312), слід читати:
«Початкова вартість продажу об’єкта — 72 871
грн...»
«...7 287,10 грн. — грошові кошти в розмірі 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації...»
«...Служба з організації та проведення аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернівецькій області, адреса: 58001, м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для дові
док: 557528».
В інформаційному повідомленні про продаж на
аукціоні об’єкта соціальної сфери — клубу, що пе
ребуває на балансі ТОВ «Завод будівельних конс
трукцій», розташованому за адресою: м. Чернівці,
пров. Індустріальний, 2, опублікованому в газеті «Ві
домості приватизації» від 23.06.2004 № 24 (312), слід
читати:
«Початкова вартість продажу об’єкта — 48 600
грн...»
«...4 860 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації...»
«...Служба з організації та проведення аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернівецькій області, адреса: 58001, м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для дові
док: 557528».
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 24.02.2004 № 1003602402 редакція приймає електронною
поштою (journal@spfu.kiev.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» інформації про оголо0
шення 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) та 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 регіонально.
му відділенні.
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, яких буде залучено
до проведення незалежної оцінки об’єктів
Пакет акцій у розмірі 51 % статутного фонду ВАТ
«Кримське республіканське підприємство матеріальL
ноLтехнічного забезпечення «Агроснаб» у кількості
3 472 806 шт., що належить Автономній Республіці Крим.
Мета оцінки: продаж одному покупцю.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сім
ферополь30, п/с 1178, Московське шосе, 11й км.
Орендована окремо розташована одноповерхова буL
дівля, що знаходиться на балансі будинкумузею імені Че
хова.
Мета оцінки: для приватизації.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Гур
зуф, вул. Чехова, 24.
Орендовані нежитлові приміщення, що розташовані на
першому поверсі житлового будинку та не увійшли до стату
тного фонду ВАТ «Южпромхіммонтаж».
Мета оцінки: для приватизації.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сім
ферополь, вул. Міллера, 2/6.
Орендовані нежитлові приміщення у житловому будиL
нку, що не увійшли до статутного фонду ВАТ «Агропромбуд».
Мета оцінки: для приватизації.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сім
ферополь, вул. Севастопольська, 68а.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комі0
сії такі документи: заяву на участь у конкурсі за встановле
ною формою; копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють
у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові зго
ди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден
том до проведення робіт з оцінки майна та підписання зві
ту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа
ми; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви
даного претенденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, у якому зазнача
ються відомості про претендента щодо його досвіду ро
боти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінюва
чів, які працюють у його штатному складі та додатково за
лучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо); конкурсну пропозицію щодо вар
тості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви
конанням робіт, а також терміну виконання робіт — пода
ються в запечатаному конверті; один конверт із зазначе
ною адресою учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конве
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер
ті.
Конкурс відбудеться 4 серпня 2004 року о 10.00 у ФоL
нді майна Автономної Республіки Крим за адресою : м.
Сімферополь, вул. Севастопольська,17.
Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодс
тва Фонду майна Автономної Республіки Крим до 28 липня
2004 року за тією самою адресою, каб. 7, телефон/факс для
довідок (0652) 270286.
Представництво Фонду майна АРК у мм. Саки,
Євпаторія, Роздольненському і Сакському районах
інформує про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
Найменування об’єкта: будинок музичної школи, що зна
ходиться на балансі СПК «Роздольненський».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Роздоль
ненський район, с. Ковильне, вул. 30 років Перемоги, 2.
Найменування об’єкта: об’єкт незавершеного будівниL
цтва — музична школа.
Мета оцінки: аукціон (під розбирання).
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, смт Роз
дольне, вул. Леніна.
Найменування об’єкта: об’єкт незавершеного будівниL
цтва — аптека і молочна кухня у 64Lквартирному буL
динку.
Мета оцінки: аукціон (під розбирання).
Юридична адреса: м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна,
Л26.
Претендентам потрібно подати до конкурсної комісії: заяву
на участь у конкурсі за встановленою формою; копію устано
вчого документа претендента; копію кваліфікаційних докуме
нтів оцінювачів, які працюють у штатному складі і будуть за
лучені до виконання незалежної оцінки; письмові згоди оці
нювачів, які будуть залучені додатково для виконання робіт з
незалежної оцінки і підписання звіту про оцінку майна, заві
рені їхніми особистими підписами; копію сертифіката су
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформацію про претендента (до
кумент, у якому зазначаються відомості про претендента: до
свід проведення незалежної оцінки державного майна під
час приватизації, кваліфікація та особистий досвід роботи

оцінювачів, які працюють у штатному складі і додатково за
лучаються для здійснення незалежної оцінки подібного май
на); конкурсні пропозиції щодо вартості виконаних робіт, каль
куляції витрат і терміну виконання робіт — подаються в запе
чатаному конверті; один конверт із зазначенням адреси уча
сника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конве
рті з описом документів, що знаходяться в конверті.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікуванL
ня інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у
представництві Фонду майна Автономної Республіки
Крим у мм. Саки, Євпаторія, Роздольненському і СакL
ському районах за адресою: м. Євпаторія, пр. Леніна,
18/16.
Прийняття документів припиняється за 4 робочих дні до
дати проведення конкурсу.
Телефон для довідок: 61248.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна, що підлягає приватизації
(запланована дата оцінки 31.08.2004)
Об’єкт державної власності (гр. А) — будівля станції
технічного обслуговування, що знаходиться на балансі ТОВ
«Фірма «Мінігаз ЛТД» і орендується СПД Савченко О.О.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації способом викупу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, вул. Собінова, 2в.
Балансова залишкова вартість: 22 627,03 грн.
Об’єкт державної власності (гр. А) — нежитлове
вбудоване приміщення площею 54,8 м2, що знаходиться
на балансі Донецького державного університету економіки і
торгівлі ім. М.ТуганБарановського і орендується ТОВ
«Укравтокомплект».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації способом викупу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, вул. Універси
тетська, 98.
Балансова залишкова вартість: 7 084,54 грн.
Об’єкт державної власності (гр. А) — нежитлове
вбудоване приміщення магазину № 23, що знаходиться
на балансі Головного управління робітничого постачання
підприємств вугільної промисловості.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Макіївка, вул.
Кулабухова, 2.
Балансова залишкова вартість: 18 307,07 грн.
Об’єкт державної власності (гр. А) — нежитлове
вбудоване приміщення магазину № 43, що знаходиться
на балансі Головного управління робітничого постачання
підприємств вугільної промисловості.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Макіївка, вул.
Кулабухова, 2.
Балансова залишкова вартість: 33 770,15 грн.
Об’єкт державної власності (гр. Ж) — профілакторій, що
знаходиться на балансі ВАТ «Дебальцевський завод
металургійного машинобудування».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Дебальцеве,
Заводське селище, буд. 18.
Балансова залишкова вартість: 39 424 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до
конкурсної комісії документацію в запечатаному конверті.
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 проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково 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.
Конкурс відбудеться о 10.00 5 серпня 2004 року за
адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.
Конкурсна документація подається до секретаря комісії не
пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Донецьк, вул.
Артема, 97, к.428. Тел. для довідок: 3359373.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, яких буде залучено
до проведення незалежної оцінки об’єктів
1. Назва об’єкта: кімнати 5, 6, 7, 17, 18 нежитлового
приміщення № 61, літ АL5.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Правди, 39.
Телефони: 395348, 332222.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Площа приміщення: 107,7 м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 01.01.2004 — 30 876,6 грн.,
балансоутримувач — ВАТ «Запорізький завод феросплавів».
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма : державна.
2. Назва об’єкта: кімнати 19, 20, 21, 22 нежитлового
приміщення № 61, літ АL5.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Правди, 39.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Телефони: 395348, 332222.
Площа приміщення: 52,9 м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 01.01.2004 — 15 165,94 грн.,
балансоутримувач — ВАТ «Запорізький завод феросплавів».
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційноправова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 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 від 25.11.2003 № 2100 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.12.2003
:
№ 1194/8515.
Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті
документацію з описом підтвердних документів: заяву на
участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом 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, який містить
відомості про претендента, щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо); один конверт із зазначенням адреси претендента.
Конкурсна пропозиція претендента подається у
запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо
вартості виконання робіт, калькуляцію витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурсну документацію слід подавати до загального
відділу регіонального відділення ФДМУ (кімната № 767) до
29.07.2004 (включно).
Конкурс відбудеться 04.08.2004 у кімн. 748 о 14Lй
годині за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164.
Телефон для довідок: 13L50L29.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки державного майна
Будівля кулінарії, що знаходиться на балансі АТВТ
«Світлотехніка» за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул.
Чкалова, 3.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії
такі документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою
формою; копію установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна, письмової згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом 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, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); один
конверт із зазначенням адреси учасників конкурсу.
Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно
до калькуляції витрат та терміну виконання робіт подаються у
запечатаному конверті. Пропозиції щодо умов виконання робіт
слід зазначати в єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Регіональне відділення буде розглядати лише такі
пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт
не більше 10 календарних днів та умови оплати, які
передбачають оплату послуг експерта покупцем після продажу
об’єкта.
Документи до комісії приймаються в десятиденний термін
(включно) з моменту опублікування інформаційного
повідомлення, за адресою: м. Київ, пл. Л.Українки, 1, кімн.
909 (РВ ФДМУ по Київській обл.)
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів від
дня опублікування інформації за адресою: м. Київ, пл.
Л. Українки, 1, кімн. 909. (Регіональне відділення ФДМУ
по Київській області).
Тел. для довідок: 2968049.
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки майна
Назва об’єкта: 5/100 частини нежитлових будівель та об
ладнання (6 одиниць), що не увійшли до статутного фонду
ВАТ «Луганськголовпостач» загальною площею близько
900 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Луганськ, 8й Лутугинський проїзд, 8.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійс
нюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір су
б’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер
жавного майна України від 25.11.2003 № 2100 і зареєстровано
го Міністерством юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв
ність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єк
та оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікацій
ними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстра
цію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно
до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Держав
ному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і заре
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за
№ 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у прове
денні оцінки майна, зокрема, подібного майна; переліку оці
нювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки май
на та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової зго
ди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці
ночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна; у разі
необхідності — спеціального дозволу на провадження діяль
ності, пов’язаною з державною таємницею, виданого суб’єк
ту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінюва
чів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оці
ночної діяльності.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціноч
ної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено здійснення прак
тичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального від0
ділення Фонду державного майна України конкурсну докуме0
нтацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверд0
них документів. До підтвердних документів належать: заява
на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установ
чого документа претендента; копія кваліфікаційних докумен
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцін
ку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особи
стими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної дія
льності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який міс
тить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна то
що).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Ре
гіонального відділення ФДМУ по Луганській області (м. Лу
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн.206) до 17.00 2 серпня 2004 р.
Конкурсна документація подається в запечатаному конве
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер
ті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з від
бору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться 09.08.2004 о 15.00 в РегіональL
ному відділенні ФДМУ по Луганській області за адреL
сою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.
Телефон для довідок: 580330.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації державної та комунальної
власності груп А та Ж
Державна власність
1. Назва об’єкта: прохіднаLмагазин, що знаходиться на
балансі ЗАТ «Жовківський Агротехсервіс».
Адреса: Жовківський район, смт Куликів, вул. Шевчен
ка, 65.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
продажу на аукціоні.
2. Назва об’єкта: їдальня, що не увійшла до статутного фо
нду ЗАТ «Жовківський Агротехсервіс».
Адреса: Жовківський район, смт Куликів, вул. Шевчен
ка, 65.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
3. Назва об’єкта: медпункт, що не увійшов до статутного
фонду ЗАТ «Жовківський Агротехсервіс».
Адреса: Жовківський район, смт Куликів, вул. Шевчен
ка, 65.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.

4. ДП «Пустомитівський завод «Модель».
Адреса об’єкта: м. Пустомити, вул. Глинська, 1б.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта шляхом продажу
на аукціоні.
5. Цілісний майновий комплекс малого державного
підприємства «Турківське АТПL14612».
Адреса об’єкта: м. Турка, вул. Ів. Франка, 65.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта шляхом продажу
на аукціоні.
6. Клуб, що не увійшов до статутного фонду ВАТ «Радехів
ський «Агротехсервіс».
Адреса об’єкта: м. Радехів, вул. Стоянівська, 2.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта шляхом продажу
на аукціоні.
7. Їдальня в приміщенні адмінбудинку, що не ввійшла до
статутного фонду ВАТ «Радехівський «Агротехсервіс».
Адреса об’єкта: м. Радехів, вул. Стоянівська, 2.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта шляхом продажу
на аукціоні.
8. Побутове приміщення, що не увійшло до статутного
фонду ВАТ «Дрогобицький Агротехсервіс».
Адреса об’єкта: м. Дрогобич, вул. Стрийська, 266.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта шляхом продажу
на аукціоні.
9. Клуб, що не увійшов до статутного фонду ВАТ
«Дрогобицький Агротехсервіс».
Адреса об’єкта: м. Дрогобич, вул. Стрийська, 266.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта шляхом продажу
на аукціоні.
Комунальна власність
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною плоL
щею 68,2 м2.
Адреса: м. Жовква, вул. Львівська, 26.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною плоL
щею 58,5 м2.
Адреса: м. Жовква, вул. Львівська, 26.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
26,3 м2.
Адреса: м. Жовква, вул. Львівська, 26.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
94,7 м2.
Адреса: м. Жовква, пл. Вічева, 3.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
39,0 м2.
Адреса: м. Жовква, пл. Вічева, 6.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 30,9 м2.
Адреса: м. Жовква, пл. Вічева, 15.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 46,2 м2.
Адреса: м. Жовква, пл. Вічева, 7.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
8. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
71,3 м2.
Адреса: м. Жовква, пл. Вічева, 3.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
25,4 м2.
Адреса: м. Жовква, пл. Вічева, 7.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
10. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
95,9 м2.
Адреса: м. Жовква, пл. Вічева, 5.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
11. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
33,2 м2.
Адреса: м. Жовква, пл. Вічева, 9.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
12. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
64,0 м2.
Адреса: м. Жовква, пл. Вічева, 15.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
13. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
28,8 м2.
Адреса: м. Жовква, пл. Вічева, 8.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.

14. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
31,9 м2.
Адреса: м. Жовква, вул. Львівська, 810.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
15. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
41,5 м2.
Адреса: м. Жовква, пл. Вічева, 14.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
16. Назва об’єкта: нежитлове приміщення (коридор) плоL
щею 5,4 м2.
Адреса: м. Жовква, пл. Вічева, 10.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
17. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
53,5 м2.
Адреса: м. Жовква, пл. Вічева, 17.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
18. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею
14,6 м2.
Адреса: м. Жовква, пл. Вічева, 16.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
19. Будівля, за винятком приміщень площею 70,9 м2.
Адреса: смт Брюховичі, вул. Незалежності України, 25.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії
такі документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 25.11.2003 № 2100); копію установчого документа претен
дента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра
цюють у штатному складі та яких буде залучено претенден
том до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа
ми; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано
го претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (доку
мент, який містить відомості про претендента щодо його до
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки, у тому числі подібно
го майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запеча
таному конверті і має містити пропозицію щодо вартості ви
конання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також терміни виконання робіт, якщо він не визначе
ний в інформації про проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ
по Львівській області 5 серпня 2004 р. о 12.00 за адреL
сою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області
до 16.00 30 липня 2004 р. Телефон для довідок: (0322)
722042.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки май
на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 №1891.
Державна власність
1. Назва об’єкта: будівля магазину «Хліб» (загальною плоL
щею 52,9 м2), що знаходиться на балансі Рівненського дер
жавного комерційновиробничого підприємства «Залізничник»
і орендується приватним підприємцем Бабинцем Т. В.
Місцезнаходження: Рівненська область, м. Здолбунів, вул.
Гончара, 38.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості будівлі магазину «Хліб»та ринкової вартості не
від’ємних поліпшень, здійснених орендарем для викупу
об’єкта орендарем.
2. Назва об’єкта: будівля хлібозаводу (загальною плоL
щею 746,6 м2), що знаходиться на балансі Рівненського дер
жавного комерційновиробничого підприємства «Залізнич
ник» і орендується приватним підприємцем Бабинцем Т. В.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості будівлі хлібозаводу та ринкової вартості невід’єм
них поліпшень, здійснених орендарем для викупу об’єкта оре
ндарем.
Запланована дата оцінки об’єктів: 31 липня 2004 року.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май
на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій
снюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юс
тиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.
Претендентам потрібно подати до Регіонального відділен0
ня ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних докуме0
нтів. До підтвердних документів належать: заява на участь у
конкурсі за встановленою формою (відповідно до додатку
№ 3 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100); копії установчих документів; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
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яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде до
датково залучено до проведення робіт з оцінки майна та під
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами, копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого Фондом державного майна України; інформація що
до досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду робо
ти оцінювачів, які працюють у штатному складі та можливо
будуть додатково залучені для виконання робіт з незалежної
оцінки майна у тому числі подібного майна тощо.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, терміну виконання робіт.
Конкурсну документацію слід подавати до регіонального
відділення в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, які містяться в конверті.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФонL
ду державного майна України по Рівненській області о
10.00 5 серпня 2004 року за адресою: 33028, м. Рівне,
вул.16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 16.00
2 серпня 2004 року за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Лип
ня, 77.
Телефон для довідок : 227940, 635819.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській
області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення поча
ткової вартості об’єкта незавершеного будівництва для про
дажу на аукціоні (під розбирання).
Назва об’єкта оцінки: ОНБ — «Житловий будинок садибL
ного типу № 3», що знаходиться на балансі ТОВ «Дергачів
ський».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., м. Дер
гачі, вул. 23 Серпня.
Кількість об’єктів: одноповерховий житловий будинок, фа
ктично виконано фундамент та дві стінові панелі, що знахо
дяться на будівельному майданчику і не використані для бу
дівництва ОНБ.
Балансова залишкова вартість: дані відсутні.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— не
має.
Організаційноправова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення поча
ткової вартості об’єкта незавершеного будівництва для про
дажу на аукціоні (під розбирання).
Назва об’єкта оцінки: ОНБ — «Житловий будинок садибL
ного типу № 7», що знаходиться на балансі ТОВ «Дергачів
ський».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., м. Дер
гачі, вул. 23 Серпня.
Кількість об’єктів: одноповерховий житловий будинок, фа
ктично виконано фундамент та дві стінові панелі, що знахо
дяться на будівельному майданчику і не використані для бу
дівництва ОНБ.
Балансова залишкова вартість: дані відсутні.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— не
має.
Організаційноправова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
3. Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація по
ліпшень орендованого майна та визначення ринкової варто
сті орендованого майна, що приватизується шляхом викупу
орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, та ринко
вої вартості невід’ємних поліпшень.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого
поверху в житловому будинку літ. АL2 загальною плоL
щею 89,0 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Серп і Молот»
і орендуються Колісник З. Ф.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Халтурі
на, 1.
Галузь народного господарства — торгівля та хлібопекар
ська промисловість.
Кількість об’єктів: нежитлові приміщення першого повер
ху в житловому будинку літ. А2, площею 89,0 м2.
Балансова залишкова вартість: ринкова вартість за дани
ми переоцінки станом на 30.09.2003 — 47 610,0 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— не
має.
Організаційноправова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — 12 календарних днів.
4. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка
вартості об’єкта малої приватизації, що приватизується шля
хом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, що зна
ходяться на балансі ВАТ «Мурафський цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Золо
чівський рн, с. Одноробівка, вул. Молодіжна, 3.
Галузь народного господарства — громадське харчуван
ня.
Кількість об’єктів: група інвентарних об’єктів у складі: бу
дівля магазину, літ. Б1, загальною площею 165,5 м2, будівля
складу магазину, літ. В1, загальною площею 77,2 м2, 1979
рік побудови.
Балансова залишкова вартість: 5 879,41 грн. станом на
13.01.2003.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— не
має.
Організаційноправова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — 12 календарних днів.
Конкурс відбудеться по кожному об’єкту окремо.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну доку0
ментацію в запечатаному конверті з описом підтвердних до0

кументів (наказ ФДМУ №2100 від 25.11.2003): заяву на участь
у конкурсі за встановленою формою; копію установчого доку
мента претендента, копії кваліфікаційних документів оціню
вачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під
писами, копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту ФДМУ, інформацію про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо йо
го досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатко
во залучаються ним, з незалежної оцінки майна тощо), прак
тичний досвід роботи з незалежної оцінки, один конверт із
зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, а також терміну виконання робіт.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі
не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу служ
бового діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Хар
ківській області до 03.08.2004 за адресою: 61022, м. Харків,
пл. Свободи, 5, Держпром, 3й під’їзд, 1й поверх, кімн. 205.
Конкурс відбудеться 6 серпня 2004 р. у РегіональноL
му відділенні ФДМУ по Харківській області за адресою:
61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3Lй під’їзд,
5Lй поверх, кімн. 230а, о 15.00.
Тел. для довідок: (057) 7051859.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
Вбудовані нежитлові приміщення магазину № 3 зага
льною площею 208,0 м2, що перебувають на балансі ХДТВПРП,
та розташовані за адресою: м. Херсон, Привокзальна пло
ща,1.
Спосіб приватизації — викуп.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.07.2004.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
321,0 м2, які перебувають на балансі ВАТ «ХБК», але не увійш
ли до його статутного фонду та розташовані за адресою: м.
Херсон, вул. Перекопська, 155.
Спосіб приватизації — викуп.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.07.2004.
Окремо розташована будівля магазину № 45, яка пе
ребуває на балансі ХДТВПРП, та розташована за адресою:
Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан,
ст. Вадим.
Спосіб приватизації — викуп.
Запланована дата оцінки об’єкта — 31.07.2004.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії
такі документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою
формою; копію установчого документа претендента; копії ква
ліфікаційних документів, оцінювачів, які працюють у штат
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва
чів, яких буде залучено претендентом 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 держа
вного майна України; інформацію про претендента (доку
мент, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат
ково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, та терміну виконання робіт (не більше 15 календарних
днів).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі
не допускається.
Конкурс відбудеться 5 серпня 2004 р. за адресою: м.
Херсон, бульв. Мирний, 3, кімн. 502.
Конкурсна документація приймається до 02.08.04 (включ
но) за адресою: м. Херсон, бульв. Мирний, 3, кімн. 502, тел.
для довідок 243368.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності з метою проведення
незалежної оцінки майна
Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва
власності територіальної громади м. Кіцмань Чернівецької
області — 48квартирний житловий будинок.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.
Місцезнаходження об’єкта: 59300, Чернівецька обл., м. Кі
цмань, вул. Незалежності, 2.
Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт:
Кіцманська міська рада.
Місцезнаходження підприємства: 59300, Чернівецька обл.,
м. Кіцмань, вул. Незалежності, 57.
Телефон: 23975
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,—
немає.
Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділен0
ня конкурсну документацію, яка подається в запечатаному

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. До підтвердних документів належать :
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (від
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціно
чної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.12.2003 за № 1194/8515); копія установчого документа пре
тендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра
цюють у штатному складі та яких буде залучено до прове
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден
том до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; ко
пія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре
тенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претен
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, а також терміну виконання робіт, не більшому, ніж зазна
чено в інформації про проведення конкурсу.
Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наяв
ність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єк
та оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікацій
ними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстра
цію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно
до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Держав
ному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер
жавного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрова
ного в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/
6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оці
нки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під
писання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у
проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оціню
вачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної дія
льності до виконання робіт з оцінки майна.
Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції пре
тендентів, у яких термін виконання робіт становитиме не бі
льше 10 днів. Термін виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру — календарних днях.
Конкурс відбудеться 5 серпня 2004 р. об 11.00 у РеL
гіональному відділенні Фонду державного майна УкраL
їни по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а, к. 6.
Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до за
гального відділу Регіонального відділення ФДМУ по Черніве
цькій області — 30 липня 2004 р. до 16.45, за адресою: м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок 557528.
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної дія0
льності для оцінки таких об’єктів визнано:
майно, що належить Автономній Республіці Крим — орен
довані нежитлові приміщення у цокольному поверсі житло
вого будинку загальною площею 41,5 м2, що знаходяться на
балансі ВАТ «Ялтинський холодокомбінат», Автономна Рес
публіка Крим, м. Ялта, вул. Садова, 50 — ПП «Крим — Екс0
перт» (Кочетков М. О.);
майно, що належить Автономній Республіці Крим, знахо
диться на балансі Кримського підприємства «Кримбджіл
пром» і передане в оренду ЗАТ «Будінвестсанація» — частина
нерухомого майна загальною площею 924,6 м2 у складі: пер
шого поверху адміністративного корпусу площею 74,7 м2, дру
гого поверху адміністративного корпусу площею 119,8 м2, бо
ксів – 168,8 м2, двох виробничих будівель (складів) загаль
ною площею 524,8 м2, підвалу — 36,5 м2, Автономна Республі
ка Крим, м. Сімферополь, вул. Д. Ульянова, 70 — ПКП
«Константа»;
об’єкт групи Е — частка 51,2 % статутного фонду ТОВ «Спі
льне підприємство по будівництву та експлуатації пансіонату
«Нева», що належить Автономній Республіці Крим, Автоном
на Республіка Крим, м. Алушта, вул. Перекопська, 70, — кон0
салтингова фірма «Інко0Довіра».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які були залучені до проведення
незалежної оцінки
У конкурсі від 09.06.2004 переможцями визнано:
1. ТОВ «Приват — Сервіс» — по майну бази відпочинку, яке
розташоване на території бази відпочинку «Мрія» (інвентар
ні будиночки № 17029, 17030), що знаходиться на балансі
ВАТ Промисловобудівельна компанія «Придніпровський за
вод» за адресою: Запорізька обл., Якимівський рн, смт Ки
рилівка, коса Федотова.
2. ТОВ «Приват — Сервіс» — по майну бази відпочинку«Во
лна», що знаходиться на балансі ЗАТ «Харків–вовна» за ад
ресою: Запорізька обл., Якимівський рн, смт Кирилівка, ко
са Федотова.
У конкурсі від 23.06.2004 переможцями визнано:
1. ПП «Дніпротех і К°» — по битовці, літ. Д, складу, літ. Е,
гаражах, літ. И, И1, сараю, літ. Л, гаражах, літ М, М1, прохідній
літ. Н, складу, літ. О, гаражу, літ. П, сараю, літ. Т. Місцезнахо
дження об’єкта: м. Запоріжжя, Південне шосе, 32. Балансоу
тримувач — ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд».
2. ПП «Бізнес — Партнер» — по гаражу (літ. А1), інв.
№ 1000199. Місцезнаходження об’єкта: 69071, м. Запоріжжя,
вул. Магістральна, 84б. Балансоутримувач — КП «НВК» Іск
ра». Площа приміщення — 35,0 м2.
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3. ПП «Бізнес — Партнер» — по гаражному боксу, літ. А, інв.
№ 1000200, гараж № 1. Місцезнаходження об’єкта: 69071, м.
Запоріжжя, вул. Магістральна, 86а. Балансоутримувач — КП
«НВК» Іскра». Площа приміщення — 18,6 м2 .
4. ПП «Бізнес — Партнер» — по гаражному боксу, літ. А, інв.
№ 1000200, гараж № 3. Місцезнаходження об’єкта: 69071, м.
Запоріжжя, вул. Магістральна, 86а. Балансоутримувач — КП
«НВК» Іскра».
Площа приміщення — 18,6 м2
5. ПП «Бізнес — Партнер» — по гаражному боксу, літ. А, інв.
№ 1000200, гараж № 4. Місцезнаходження об’єкта: 69071, м.
Запоріжжя, вул. Магістральна, 86а. Балансоутримувач — КП
«НВК» Іскра». Площа приміщення — 18,9 м2 .
6. ПП «Бізнес — Партнер» — по гаражному боксу, літ. А, інв.
№ 1000200, гараж № 5. Місцезнаходження об’єкта: 69071, м.
Запоріжжя, вул. Магістральна, 86а. Балансоутримувач — КП
«НВК» Іскра». Площа приміщення — 18,6 м2 .
У конкурсі від 30.06.2004 переможцями визнано:
1. ПП «Дніпротех і К0» — по спортивнооздоровчій дільни
ці: спортзал площею 720 м2; підсобна будівля площею 117,7
м2; елінг водної станції площею 602,1 м2; вбиральня; огорожа
водної станції; штучна водойма; бокси для зберігання — це
гляні площею 206,5 м2, металеві площею 463,7 м2; сховище з
цистерною для зберігання; консульноповоротний кран. Ба
лансоутримувач — ДП «Радіоприлад». Місцезнаходження об’
єкта: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 9а.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, яких буде залучено
до проведення незалежної оцінки ОНБ — їдальні
Об’єкт незавершеного будівництва — їдальня № 54 на 150
місць.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя вул. Героїв Ста
лінграда, 1 (колишня вул. Шкільна).
Балансова вартість станом на 01.01.2003 — 3 728 тис. грн.
без індексації, балансоутримувач — комунальне підприємс
тво «Управління капітального будівництва».
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля
хом викупу.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— не
має.
Організаційноправова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май
на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон
ду державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і зареє
строваного в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515.
Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті до0
кументацію з описом підтвердних документів: заяву на участь
у конкурсі за встановленою формою; копію установчого доку
мента претендента; копії кваліфікаційних документів оціню
вачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи
сання звіту про оцінку майна, звірені їхніми особистими під
писами; копії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви
даного претенденту Фондом державного майна України; ін
формацію про претендента ( документ, який містить відомо
сті про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза
лежної оцінки майна, утому числі подібного майна тощо); один
конверт із зазначенням адреси претендента.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико
нання робіт, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням ро
біт, а також терміну виконання робіт;
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурсну документацію слід подавати до загального від
ділу регіонального відділення ФДМУ (кімната № 767) до
29.07.2004 (включно).
Конкурс відбудеться 4 серпня 2004 р. у кімн. № 748 о
14Lй годині за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164.
Телефон для довідок: 13L50L29.
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся в Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Миколаївській області
07.07.2004, з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів
державного майна
Переможцями конкурсу визнано:
ТОВ «Фірма «Нерухомість» — на виконання робіт з оцінки:
ЦМК — ДП «Будівельномонтажне управління «Ніконд»,
який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Новобу
зька, 124а;
нежитлових приміщень площею 2052,7 м2, які знаходяться
на балансі ДП НВКГ «ЗоряМашпроект» та розташовані за
адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 2;
будівлі туалету, яка знаходиться на балансі ВАТ «Миколаїв
ське обласне підприємство автобусних станцій» та розташо
вана за адресою: Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Ку
харева, 8 (територія автостанції).
ПЕП «Візаві» — на виконання робіт з оцінки:
ОНБ «Житловий будинок», який знаходиться на балансі ВАТ
«Доманівська райагропромтехніка» та розташований за ад
ресою: Миколаївська обл., смт Доманівка;
ОНБ «Житловий будинок», який знаходиться на балансі ВАТ
«Доманівська райагропромтехніка» та розташований за ад
ресою: Миколаївська обл., смт Доманівка.

ІНФОРМАЦІЯ
відділа по управлінню та реформуванню комунальної
власності Джанкойської міської ради Автономної
Республіки Крим про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
комунальної власності
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване прибудоване примі
щення площею 244,1 м2.
Адреса: Автономна Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Со
вєтська, 65.
Мета оцінки: визначення балансової вартості об’єкта.
Претендентам потрібно подати до конкурсної комісії: заяву
на участь у конкурсі за встановленою формою; копію устано
вчого документа претендента; копії кваліфікаційних докумен
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі і будуть залу
чені до виконання незалежної оцінки;
письмові згоди оцінювачів, які будуть залучені додатково
для виконання незалежної оцінки підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копію серти
фіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; інформацію про прете
ндента (документ, у якому зазначаються відомості про прете
ндента: досвід проведення незалежної оцінки державного
майна під час приватизації, кваліфікація і особистий досвід
роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі, додат
ково залучаються ним для здійснення незалежної оцінки май
на, у т. ч. подібного майна); конкурсні пропозиції щодо варто
сті виконання робіт, калькуляції витрат терміну виконання ро
біт — подаються в запечатаному конверті; один конверт із
зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конве
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер
ті. Комісією будуть прийняті до розгляду пропозиції щодо
терміну виконання робіт не більше ніж 10 днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фо
нду державного майна України 25.11.2003 № 2100 та зареє
строваного у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515.
Конкурс відбудеться о 11.00 13 серпня 2004 р. за адL
ресою: м. Джанкой, вул. К. Маркса, 15, каб. 45, тел.
4L10L18.
Документи приймаються за вищевказаною адресою.
Кінцевий термін прийняття документів — за 4 робочі дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
У Регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій об
ласті 08.07.2004 відбулося засідання комісії з конкурс
ного відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійс
нення незалежної оцінки вартості об’єкта малої прива
тизації державної власності — цілісного майнового ком
плексу — державного підприємства «Чернівецький
завод технологічного обладнання» (м. Чернівці, вул.
Хотинська, 43) з метою подальшої приватизації шля
хом продажу на аукціоні. Переможцем конкурсу по
об’єкту комісія визнала ТОВ «Подільська експертна ком0
панія» (м. Вінниця, вул. 400річчя Перемоги, 27).
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
відділу по управлінню та реформуванню комунальної
власності Джанкойської міської ради Автономної
Республіки Крим про рішення комісії з конкурсного
відбору суб’єктів оціночної діяльності, засідання
якої відбулося 08.07.2004
У зв’язку з надходженням до комісії з конкурсного відбору
суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту комунальної власності
цілісний майновий комплекс стадіон «Авангард»,
розташований за адресою: Автономна Республіка Крим, м.
Джанкой, вул. Кримська, 13, однієї заяви, конкурс 08.07.2004,
не проводився.
Відповідно до п. 17 Положення «Про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності» затвердженого наказом ФДМУ
від 25.11.2003 № 2100, конкурсна комісія прийняла рішення
про укладення договору на проведення незалежної оцінки
цього об’єкта з учасником конкурсу — Регіональним
підприємством Торгово0промислової палати Криму.
ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для:
визначення ринкової вартості державної частки
розміром 34,6% у статутному фонді ТОВ «ІВЦ в галузі
освіти» з метою продажу її за грошові кошти;
визначення вартості внеску до статутного фонду
господарського товариства;
визначення початкової вартості пакета акцій ВАТ
«ЧеЗаРа» розміром 25% статутного фонду товариства.
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки
майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.
1. Державна частка розміром 34,6% у статутному
фонді ТОВ «ІВЦ в галузі освіти».
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 4, тел.
(044) 2462782, тел./факс: (044) 2462783.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості державної частки розміром 34,6% у статутному
фонді ТОВ «ІВЦ в галузі освіти» з метою продажу її за грошові
кошти.
Галузь народного господарства, вид діяльності: освіта;
створення програмного забезпечення, робота з базами
даних, надання послуг з оренди приміщень.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком, шт.: основних засобів — 1.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
30.06.2004: основних засобів — 3 119,9.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю —
немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт: 14 календарних днів.
2. ЦМК пансіонат «Зоря» — внесок до статутного
фонду господарського товариства.

Місцезнаходження: АРК, 98224, Ленінський рн,
с. Нижньозаморське, вул. Лісна, 37, тел. (06557) 69510,
тел./факс: (06557) 61798.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
внеску до статутного фонду господарського товариства.
Галузь народного господарства, вид діяльності:
організація відпочинку.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком, шт.: основних засобів — 22 (споруди).
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
30.06.2004: основних засобів — 506,33.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю —
немає.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт: 14 календарних днів.
3. Пакет акцій ВАТ «ЧеЗаРа» розміром 25%
статутного фонду товариства.
Місцезнаходження: 14030, м. Чернігів, вул. Одинцова, 25,
тел./факс: (04622) 35115.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення
початкової вартості пакета акцій ВАТ «ЧеЗаРа» розміром
25% статутного фонду товариства.
Галузь народного господарства, вид діяльності: апаратура
— контрольновимірювальна, для трансляції та ретрансляції
передач, інструменти, послуги з оброблення металу тощо.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком, шт.: кількість споруд — 46, у тому числі:
виробничого призначення — 29; невиробничого
призначення — 5; складських приміщень — 9; соцкультпобуту
— 3; незавершеного будівництва — 3.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
31.03.2004: основних засобів — 131 205,0; незавершеного
будівництва — 10 040,0; довгострокових фінансових
інвестицій — 36 372,0; нематеріальних активів — 96.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки
майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 10.12.2003 № 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.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є
наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки
об’єкта,
що
має
підтверджуватися
чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів 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 19.12.2001 № 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 оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх
особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде
залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт
з оцінки майна;
у разі необхідності — спеціального дозволу на
провадження 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 діяльності, 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 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 штатному складі, та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють
за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у
запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо
вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до загального
відділу Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/
9, кімната 504) до 18.00 29 липня 2004 року.
Конкурсна документація подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». Перепустки
до загального відділу Фонду державного майна України
видаються по вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон
для довідок: 2945636.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна
України 4 серпня 2004 р. о 15.00.
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які були залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко
вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на
аукціоні.
Назва об’єкта: «Цілісний майновий комплекс» — ДерL
жавне підприємство «Ресторан станції Котовськ».
Місцезнаходження об’єкта: 66300,Одеська обл., м. Ко
товськ, ст. Котовськ, пл. Привокзальна, 1.
Галузь народного господарства: громадське харчування.
Кількість об’єктів — основних засобів — 15 об’єктів.
Розмір статутного фонду — 173,0 тис. грн.
Балансова залишкова вартість основних засобів — балан
сова — 297,0 тис. грн., залишкова — 110,0 тис. грн., за ста
ном на І квартал 2004 року.
Організаційноправова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки 31.07.04.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко
вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупа.
Назва об’єкта: майно хлібоприймального структурноL
го підрозділу, що знаходиться на балансі ВАТ «Котовське
зернопереробне підприємство».
Місцезнаходження об’єкта: 66300, Одеська обл., м. Ко
товськ, вул. 50 років Жовтня, 200.
Галузь народного господарства: не визначена.
Об’єкт: основних засобів (нерухомого майна) — 46 об’єк
тів.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — не ви
значена.
Організаційноправова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки 31.07.04.

3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко
вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення технічного
поверху житлового будинку площею 90,8 м2, що знахо
дяться на балансі ВАТ «Чорноморгідробуд» і орендуються
приватним підприємцем Максимовичем Ю. Я.
Місцезнаходження об’єкта: 65062, м. Одеса, Фонтанська
дорога, 67а.
Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.
Кількість об’єктів — основних засобів — 1 (приміщення
технічного поверху у житловому будинку).
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсут
ня.
Організаційноправова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки 31.07.04.
4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко
вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого
поверху п’ятиповерхового житлового будинку площею
75 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Одеський завод «Це
нтроліт» і орендуються фізичною особою Шор С. Г.
Місцезнаходження об’єкта: 65069, м. Одеса, вул. Героїв Ста
лінграду, 62.
Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.
Кількість об’єктів: основних засобів — 1 (вбудовані примі
щення І поверху 5типоверхового будинку).
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
01.05.04 — 10,9 тис. грн.
Організаційноправова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки 31.07.04.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі є наявність

ДО
Рівненська квартирноLексплуатаційна частина району
Західного оперативного командування Міністерства
оборони України проводить конкурс на право
укладання договорів оренди нерухомого
військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс,— Рі
вненська КЕЧ району Західного ОК, адреса: 33001, м. Рівне, вул.
Чернишова, 8, тел. (0362) 223197.
Назва об’єкта і його місцезнаходження.
1. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 70 м2
триповерхової будівлі, м. Рівне, військове містечко № 1 по вул. Со
борній, 227, інв. № 6.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта:
виконання капітального ремонту нерухомого військового май
на за рахунок власних коштів орендаря: використання нежитло
вих приміщень під офіс, магазин.
Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодав0
ством, становить 3,5 грн. на місяць (без ПДВ).
2. Нежитлові приміщення загальною площею 78 м2 одноповер
хової будівлі КПП, Рівне, військове містечко № 2 по вул. Соборній,
364, інв. № 437.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта:
виконання капітального ремонту нерухомого військового май
на за рахунок власних коштів орендаря: використання приміщень
під офіс, магазин, стоматкабінет.
Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодав0
ством, становить 3,5 грн. на місяць (без ПДВ).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завер
шенню місячного строку від дня опублікування об’яви.
Телефон для довідок (0362) 223197.
Військова частина А1519 Міністерства оборони України
проводить конкурс на право укладання договорів оренди
нерухомого військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: вій
ськова частина А1519, адреса: м. Дубно, вул. Грушевського, в/мі
стечко № 1.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення
загальною площею 36 м2 одноповерхової будівлі чайної в м. Дуб
но, військове містечко № 1 по вул. Грушевського, інв. № 166.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта:
виконання капітального ремонту нерухомого військового май
на за рахунок власних коштів орендаря; використання нежитло
вих приміщень під склад, магазин.
Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодав0
ством,— 1,5 грн. за місяць (без ПДВ).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завер
шенню місячного строку від дня опублікування об’яви.
Телефон для довідок: (0362) тел/факс 223197.

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єк
та, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів Фонду державного майна
України, досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведені
оцінки майна зокрема, подібного майна, переліку оціню
вачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки май
на та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; за письмо
вої згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено су
б’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки
майна.
До підтвердних документів належать: заява на участь у
конкурсі за встановленою формою; копія установчого до
кумента претендента; копії кваліфікаційних документів оці
нювачів, які працюють у штатному складі, та яких буде за
лучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцін
ку майна, письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціно
чної діяльності, виданого Фондом державного майна Укра
їни; інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіту роботи, ква
ліфікацію, особистого досвіту роботи оцінювачів, які пра
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май
на тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запеча
таному конверті і має містити: пропозиції щодо вартості ви
конання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт по проведенню конкурсу. Конкурсну документацію слід
подавати до Регіонального відділення ФДМУ по Одеській
області до 03.08.2004 за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Ве
лика Арнаутська, 15,11й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться 06.08.2004. Довідки за телефоL
нами: 731L50L28, 731L50L39.

ВІДОМА

Військова частина А1297 проводять конкурс на право
укладання договору оренди
Назва об’єкта: техмайданчик загальною площею 2 000 м2.
Адреса: м. Одеса, вул. Світанку, 47а, військове містечко
№ 210.
Розмір орендної плати визначено згідно з чинним законодав0
ством — 1 115,76 грн.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс — 30 днів від
дня опублікування інформації.
Тел. для довідок з питань конкурсу: (0482) 455637.
Київське квартирноLексплуатаційне управління проводить
конкурс на право укладання договору оренди нерухомого
військового майна
Місцерозташування органу, що проводить конкурс: 01015, м.
Київ, вул. Січневого повстання, 38.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення
за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 10, військове містечко № 87,
інв. № 263 (під офіс — 18,1 м2).
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта
оренди:
виконання ремонту за власний рахунок;
розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодав0
ством,— 8,00 грн. за 1 м2 (без ПДВ);
термін оренди — 3 роки.
Документи приймаються протягом місяця від дати оголошення
конкурсу.
Телефон для довідок: 2900737, тел./факс: 2907122.
Військова частина А4077 Міністерства оборони України
проводить конкурс на право укладання договорів оренди
нерухомого військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: вій
ськова частина А4077, адреса: м. Дубно, вул. Грушевського, в/мі
стечко № 1, інв. № 55 (склад).
Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові примі
щення загальною площею 1 441,5 м 2 двоповерхової будівлі
складу в м. Дубно, військове містечко № 1 по вул. Грушевсько
го, інв. № 55.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єк
та:
виконання капітального ремонту нерухомого військового май
на за рахунок власних коштів орендаря; використання нежитло
вих приміщень під склад, магазин.
Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодав0
ством,— 1,5 грн. за місяць (без ПДВ).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завер
шенню місячного строку від дня опублікування об’яви.
Телефон для довідок: (0362) тел/факс 223197.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.07.2004 № 1441 у зв’язку з отри
манням Непомнящим С. К. нового кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача від 15.05.2004 МФ № 1089, виданого ФДМУ і цент
ром післядипломної освіти підприємства «ДалексЕксперт»,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 15.10.2002 № 3250, видане ФДМУ НепомL
нящему С. К.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.07.2004 № 1439 у зв’язку з отри
манням Нікіфоровим О. О. нового кваліфікаційного свідоцтва оці
нювача від 19.06.2004 МФ № 1334, виданого ФДМУ і Українсь
кою комерційною школою, анульовано свідоцтво про реєстL
рацію в Державному реєстрі оцінювачів від 21.10.2002
№ 3376, видане ФДМУ Нікіфорову О. О.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.07.2004 № 1440 у зв’язку з отри
манням Чередніченком П. В. нового кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача від 19.06.2004 МФ № 1387, виданого ФДМУ і Украї
нською комерційною школою, анульовано свідоцтво про реL
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 07.07.2003
№ 380, видане ФДМУ Чередніченку П. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.07.2004 № 1438 у зв’язку з
отриманням Горшковою О. В. нового кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача від 19.06.2004 МФ № 1298, виданого ФДМУ і Україн
ською комерційною школою, анульовано свідоцтво про реєстL
рацію в Державному реєстрі оцінювачів від 11.05.2002
№ 889, видане ФДМУ Горшковій О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.07.2004 № 1437 у зв’язку з
отриманням Ігумновою Н. В. нового кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача від 19.06.2004 МФ № 1163, виданого ФДМУ і Міжнаро
дним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстраL
цію в Державному реєстрі оцінювачів від 19.08.2002
№ 2180, видане ФДМУ Ігумновій Н. В.
Згідно з наказом ФДМУ від 13.07.2004 № 1436 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 20.05.2002
№ 412/02, виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповіL
дальністю «НотінгемLХауз», м. Київ.
Згідно з наказом ФДМУ від 13.07.2004 № 1435 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.03.2004
№ 2493/04, виданий ФДМУ приватному підприємцю Яковишину
Ігорю Петровичу, м. Вінниця.
Згідно з наказом ФДМУ від 13.07.2004 № 1434 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2002
№ 622/02, виданий ФДМУ підприємству Консалтинговому ценL
тру «Професіонал» Львівського обласного відділення Всеукра
їнського благодійного фонду «Професіонал», м. Львів.
Згідно з наказом ФДМУ від 13.07.2004 № 1433 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26.04.2003
№ 205/02, виданий ФДМУ приватному підприємцю Глизю
Олексію Григоровичу, м. Луцьк.
Згідно з наказом ФДМУ від 13.07.2004 № 1432 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30.05.2002
№ 557/02, виданий ФДМУ приватному підприємству «БізнесL
Оцінка», м. Київ.
Згідно з наказом ФДМУ від 13.07.2004 № 1431 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 11.06.2002
№ 667/02, виданий ФДМУ державному підприємству «ЕксL
пертінформ», м. Київ.
Згідно з наказом ФДМУ від 08.07.2004 № 1371 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18.04.2002
№ 88/02, виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальні
стю «БАЗИС», м. Одеса.
Згідно з наказом ФДМУ від 09.07.2004 № 1394 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15.03.2004
№ 2455/04, виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповіда
льністю «АРТLСИНТЕЗ», м. Дніпропетровськ.
Згідно з наказом ФДМУ від 09.07.2004 № 1395 вважати серL
тифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий ФДМУ дочірL
ньому підприємству «Експерт» товариства з обмеженою відL
повідальністю «Подіум» від 07.09.2002 № 1075/02 дійсним
для проведення робіт (за напрями оцінки майна та спеціалізаці
ями в межах цих напрямів, зазначеними у сертифікаті) товарисL
тву з обмеженою відповідальністю «ЕкспертLПодіум», м. Гор
лівка Донецької області.
Згідно з наказом ФДМУ від 12.07.2004 № 1397 анульоваL
но сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 07.10.2002
№ 1389/02, виданий ФДМУ приватному підприємцю Богаченку
Володимиру Миколайовичу, м. Київ.
Згідно з наказом ФДМУ від 12.07.2004 № 1403 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03.01.2003
№ 1610/03, виданий ФДМУ Асоціації «УкрЕксПроБуд»,
м. Київ.
В інформаційному повідомленні про повторний продаж на
аукціоні будівлі колишньої котельні (знижка 30%), м. Ізяслав,
вул. Заславська, 20, що знаходиться на балансі КП «Ізяславська
фабрика «Октава», абзац 70й слід читати: «Кінцевий термін
прийняття заяв — 6 серпня 2004 року», абзац 90й слід читати:
«Аукціон буде проведено 10 серпня 2004р. об 11.00 за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Регіональне відділення
ФДМУ по Хмельницькій області».
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ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВОLПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ВІД ЛІДЕРАLОСОБИСТОСТІ ДО ДЕРЖАВИLЛІДЕРА»

Запрошуємо представників органів законодавчої та
виконавчої влади, державних та регіональних адміні0
страцій, міжнародних представництв в Україні, кері0
вників підприємств різних форм власності, науковців,
представників фондів сприяння підприємництву, за0
собів масової інформації та інших заінтересованих
осіб взяти участь у засіданні «Круглого столу»

Метою проведення «круглого столу» є визначення актуальних про
блем корпоративного підприємництва та шляхів посилення ринко
вого вектора в реалізації основних соціальноекономічних цілей стра
тегії розвитку України.
Реалізація наміченої мети передбачає висвітлення актуальних
проблем розвитку економіки України та їх обговорення, визна
чення передумов, механізмів, пріоритетних напрямів та мотива
ційних важелів активізації корпоративного підприємництва, роз
витку малого та середнього бізнесу, забезпечення ефективного
використання переваг ринкового середовища для прискореного
розвитку економіки, соціальнотрудових відносин та державного
управління.
У МЕЖАХ «КРУГЛОГО СТОЛУ» БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ ТАКІ ПИТАННЯ:
Наукові засади формування моделі держави0лідера
Сучасні проблеми та напрями вдосконалення мотиваційних важе0
лів корпоративного підприємництва в Україні
Проблеми посилення ролі фондового ринку у розвитку підприєм0
ницької діяльності
Проблеми та напрями становлення потужного малого та серед0
нього підприємництва в Україні
Проблеми застосування новітніх електронних інформаційних тех0
нологій у підприємницькій діяльності корпорацій
Економічні механізми забезпечення досягнення Україною цілей ти0
сячоліття
Проблеми та напрями реалізації ефективних стратегій конкурен0
тоспроможності економіки України

Згідно з наказом ФДМУ від 12.07.2004 № 1404 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 20.05.2002
№ 427/02, виданий ФДМУ товариству з додатковою відповідаL
льністю «ЕкспертноLаналітичне агентство», м. Запоріжжя.
Згідно з наказом ФДМУ від 12.07.2004 № 1405 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26.04.2002
№ 225/02, виданий ФДМУ приватному підприємству «ЕКСПЕРТL
ТОРГСЕРВІС», м. Донецьк.
Згідно з наказом ФДМУ від 12.07.2004 № 1421, відповідно до
Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001
№ 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриманням ПолякоL
вим Д. О. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1212, виданого ФДМУ і Міжнародним інсти
тутом бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДерL
жавному реєстрі оцінювачів від 15.02.2002 № 240, видане
ФДМУ Полякову Д. О.
Згідно з наказом ФДМУ від 12.07.2004 № 1422, відповідно до
Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001
№ 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриманням Гайдуком
В. Я. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1138, виданого ФДМУ і Міжнародним інсти
тутом бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДержаL
вному реєстрі оцінювачів від 25.09.2002 № 2716, видане
ФДМУ Гайдуку В. Я.
Згідно з наказом ФДМУ від 12.07.2004 № 1417, відповідно до
Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001
№ 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриманням БонL
дарь В. Г. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1289, виданого ФДМУ і Українською комер
ційною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДерL
жавному реєстрі оцінювачів від 09.07.2002 № 1355, видане
ФДМУ Бондарь В. Г.
Згідно з наказом ФДМУ від 12.07.2004 № 1416, відповідно до
Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001
№ 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриманням МузичуL
ком П. О. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1269, виданого ФДМУ і Українською комер
ційною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДерL
жавному реєстрі оцінювачів від 22.12.2003 № 904, видане
ФДМУ Музичуку П. О.

КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2005—2015 рр.,
ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ТИСЯЧОЛІТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ
ДЕРЖАВИЛІДЕРА

Засідання «круглого столу» відбудеться 20 серпня 2004 р. з 10.15 до
12.15 у конференцLзалі ПрезидентLготелю «Київський» (м. Київ, вул.
Госпітальна, 12).
Про Вашу згоду просимо повідомити Оргкомітет до 1 серпня 2004 р. за
адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, к. 603, 640.
Телефони для довідок: (044) 2391055; 2969549; 2693035; 2969867;
факс (044) 2969613.
У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ВІДБУДУТЬСЯ:
семінар0тренінг «Як зберегти та примножити лідерський потенL
ціал особистості, народу, нації, держави в умовах соціальних
трансформацій»;
семінар «Сучасні механізми й управлінські інструменти в формуL
ванні бренду: особистість, підприємство (товар), держава»
ОРГАНІЗАТОРИ:
АСАМБЛЕЯ ДІЛОВИХ КІЛ; ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ; НАЦІОНАЛЬНА
СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ; НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИ
ТУТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇ
НИ; МІЖНАРОДНА СПІЛКА ІМІДЖМЕЙКЕРІВ; ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГО ІМІДЖМЕЙ
КІНГУ; СПІЛКА АКЦІОНЕРІВ УКРАЇНИ; СПІЛКА ФАХІВЦІВЕКСПЕРТІВ З ЯКОСТІ;
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН В УКРАЇНІ; ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ; ТОРГОВОПРОМИСЛОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ; УКРАЇНСЬ
КИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА; НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВ
ЛІННЯ; ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Згідно з наказом ФДМУ від 12.07.2004 № 1418, відповідно до
Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001
№ 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриманням ОгіL
рею М. Ю. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1340, виданого ФДМУ і Українською комер
ційною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДерL
жавному реєстрі оцінювачів від 07.10.2002 № 3020, видане
ФДМУ Огирі М. Ю.
Згідно з наказом ФДМУ від 12.07.2004 № 1415, відповідно до
Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001
№ 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з рішенням ЕкзаменаL
ційної комісії від 15.05.2004 (протокол № 11) щодо видачі ШаL
повалу Ю. Г. замість єдиного кваліфікаційного документа оціL
нювача (від 08.09.2000 № 888; видане ФДМУ і Українською ко
мерційною школою) двох кваліфікаційних свідоцтв за кожним
наказом оцінки окремо, анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від 12.08.2002 № 1765, виL
дане ФДМУ Шаповалу Ю. Г.
Згідно з наказом ФДМУ від 12.07.2004 № 1414, відповідно до
Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001
№ 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриманням Кушніром
С. Я. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1178, виданого ФДМУ і Міжнародним інсти
тутом бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в ДержаL
вному реєстрі оцінювачів від 19.08.2002 № 2144, видане
ФДМУ Кушніру С. Я.
Згідно з наказом ФДМУ від 12.07.2004 № 1419, відповідно до
Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001
№ 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриманням Огірею Г. М.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1339, виданого ФДМУ і Українською комерційною шко
лою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реL
єстрі оцінювачів від 07.10.2002 № 3019, видане ФДМУ ОгиL
рі Г. М.
Згідно з наказом ФДМУ від 12.07.2004 № 1406 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.11.2002
№ 1540/02, виданий ФДМУ Універсальній товарній біржі
«Аукціонний дім», м. Запоріжжя.

Прийнято рішення про приватизацію державної частки у стаL
тутному фонді спільного українськоLнімецького підприємстL
ва «WEBA» у формі ТОВ розміром 19,2% (код за ЄДРПОУ
02016034; адреса: пл. Конституції, 3, 83000, м. Донецьк).
Згідно з наказом ФДМУ від 13.07.2004 № 1442 включено в Пе
релік об’єктів груп В, Г (крім АПК), які підлягають підготовці до про
дажу в 2004 році за участю працівників Департаменту з питань
підготовки об’єктів до приватизації та реформування власності
центрального апарату ФДМУ:
ГРУПА В
Луганська область
1094 Міністерство палива та енергетики України
32363486
ВАТ «Краснодонвугілля»

ІНФОРМАЦІЯ
Черкаської КЕЧ про проведення конкурсу на право
укладання договору оренди нерухомого майна
Відомості про об’єкт оренди: конкурс проводить Черка
ська КЕЧ в особі конкурсної комісії, знаходиться за адре
сою: м. Черкаси, вул. Ільїна, 220.
Назва: нежитлові приміщення будівлі № 1 11 гарнізон
ного будинку офіцерів військового містечка № 73 за адре
сою: м. Черкаси, вул. Ільїна, 228.
Загальна площа до 300 кв. метрів, під навчальні класи та
офіси, 1й та 2й поверхи, 1972 р. будівництва, балансова
вартість — 190,27 тис. грн.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання:
виконання ремонту та експертної оцінки за власний раху
нок: розмір орендної плати буде визначено згідно з чин
ним законодавством на підставі експертної оцінки.
Документи приймаються протягом місяця від дати ого
лошення конкурсу.
Телефон для довідок: (0472) 477100.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЯЄ
Утворено Галузевий державний архів фіL
нансових посередників Фонду державноL
го майна України, який працює за адресою:
м. Київ, вул. Глушкова, 1, павільйон 16, примі
щення Національного комплексу «Експоцентр
України» і приймає документальні матеріали
від фінансових посередників в необмеженій
кількості на постійне та тимчасове зберігання.
Тел. для довідок (044) 2529504.
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УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!
Триває передплата
на офіційне видання ФДМУ на 2004 рік —
«Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»
з додатком – газетою «Відомості приватизації».
Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України на 2004 рік, с. 164–165.
Індекс

Назва видання

22437

22438

Періодичність

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

Вартість передплати, грн.

ТОВ «ДонбасІнформ»
ТОВ «НВП «Ідея»
ПП «ПресСервіс»
ПП «Ребрик ІВ»
ТОВ «ВГ «Ділова преса»
ПП «РА «Львівські оголошення»
ТОВ «НоуХау»
ТОВ «Ласка»
ПП «Агентство «Наш бізнес»
БПП «Пугачова»
ПП «ЕкспресКрим»
ПП «Бізнеспреса»
ПП «Мясковська»
ДП «Факторпреса»

ТОВ «САММІТЛьвів 247»
ТОВ «САММІТМиколаїв»

12 разів
на рік

6,08 18,24 36,48 72,96

1 раз
на тиждень

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»
м. Вінниця
тел. (0432) 355086
м. Горлівка
ТОВ «АВСервіс»
тел. (06242) 52263, 52475
м. Дніпропетровськ
ТОВ «Балансклуб»
тел. (056) 3703043, 3703044
ПП «Видавничий дім
«Володимир Дудник»
тел. (0562) 341352

Передплатні індекси: 22437, 22438

ТОВ «САММІТКременчук»

Фірма «Віка»
1 раз на
тиждень

м. Севастополь
тел./факс (0692) 543584, 550900
м. Тернопіль
тел. (0352) 251823
м. Ужгород
тел. (03122) 35512
м. Харків
тел. (0572) 264333, 267533, 170207

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

КМП «Економікс»

ПП «Періодика та Консалтинг»

тел./факс (044) 2391049, 2969740
тел./факс (044) 2461021, 2488808
тел. (044) 4618147
тел. (044) 2345119, 2343327
м. Донецьк
тел./факс (062) 3451592, 3451594
тел./факс (062) 3810932
м. Запоріжжя
тел. (0612) 625151, 625243
м. Луганськ
тел. (0642) 585075, 534073
м. Львів
тел./факс (0322) 703468, тел. 705482
тел.(0322) 971515, факс 970218
м. Миколаїв
тел. (0512) 472003, 470325
м. Одеса
тел. (048) 7116616, (0482) 607472
тел. (0482) 346476, (048) 7150174
тел. (048) 7607121

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

ПП «Корчинська»

6,08 18,24 36,48 72,96

м. Київ
тел./факс (044) 2280024, тел. 2286165
тел./факс (044) 2545050
тел./факс (044) 4640220, тел. 2120050
www.кss.kiev.ua

ТОВ «Актіно»

ПП «ПресІнформ»

,
Кур єрська служба передплати
та доставки

Видання можна передплатити з будьLякого місяця
в усіх відділеннях зв’язку України.
,
Крім того, з кур єрською експресLдоставкою видання
Фонду державного майна України можна передплатити:

ТОВ «ПресЦентр»
ТОВ «Меркурій»
ТОВ «Альянс»
ДП «Столичні новини»

СП «Горизонт»

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

Телефон редакції (044) 294L40L53, факс 294L33L77.

ТОВ «Фірма «Періодика»
АТЗТ «САММІТ»
ЗАТ «Передплатне агентство «KSS»
інтернетпередплата:

СП «Донбас ДеЮре»
ТОВ «Досап»
ПП НВФ «Кріотехніка»

ПП «Медіаарт»
ПП «МедіаНовини»
ДП «САММІТКрим»

м. Донецьк
тел. (062) 3350395
тел. (0622) 553149, 574741
тел. (0622) 557681
м. Житомир
тел. (0412) 360582
м. Кіровоград
тел. (0522) 222754
м. Коломия
тел. (03433) 26362
м. Краматорськ
тел. (06264) 69971
м. Кременчук
тел. (05366) 32188
м. Кривий Ріг
тел. (056) 7975109
м. Луцьк
тел. (03322) 41040, 70599
м. Луганськ
тел. (0642) 528021, 519313
м. Львів
тел. (0322) 743223, 980480
м. Миколаїв
тел. (0512) 561069, 234086
м. Одеса
тел. (048) 7155246
м. Полтава
тел. (0532) 509075
м. Сімферополь
тел. (0652) 443695

АТЗТ «САММІТХарків»

м. Харків
тел. (0572) 142260, 142261

ТОВ «Бухгалтерсервіс»
ПП «Кобзар»

м. Херсон
тел. (0552) 222627
тел. (0552) 225218, 420909

Філія «Черкаська служба передплати»
ПП «Янішевський»

м. Черкаси
тел. (0472) 320200, 544117
тел. (0472) 541098

ТОВ «Фірма «Візард»

м. Чернігів
тел. (0462) 101381, 101804

м. Чернівці
ПП «Ключук С.М.»
тел. (03722) 73637, 72410
Регіональні представництва передплатного агентства KSS
Алчевськ

тел. (06442) 22244,
29294

Маріуполь

тел. (0629) 348428

Мукачеве

тел. (03131) 25645

Алушта

тел. (06560) 30781

Мелітополь

тел. (0619) 426707

Бердянськ

тел. (06153) 63415,

Миколаїв

тел. (0512) 479227,

Одеса

тел. (048) 7770355

Полтава

тел. (0532) 509310,

Рівне

тел. (0362) 288047

Севастополь

тел. (0692) 549064

Сімферополь

тел. (0652) 248579,

Суми

тел. (0542) 219550

Тернопіль

тел. (0352) 430427,

Ужгород

тел. (03122) 34220

Феодосія

тел. (06562) 72723

Харків

тел. (0572) 543937,

Херсон

тел. (0552) 264232,

Хмельницький

тел. (03822) 32931

Черкаси

тел. (0472) 655238,

Чернівці

тел. (0372) 584057

Ялта

тел. (0654) 324008

397569

63351
Вінниця

тел. (0432) 323000,

Дніпропетровськ

тел. (0562) 322257

Донецьк

тел. (062) 3450359,

Запоріжжя

тел. (0612) 134950,

355086

905899

506515

(061) 2209600
ІваноФранківськ

тел. (03422) 25787,

Іллічівськ

тел. (048) 7770355

Ізмаїл

тел. (04841) 20335

Керч

тел. (067) 2305784

Київ

тел. (044) 4640220

Кривий Ріг

тел. (0564) 746642

Кіровоград

тел. (0522) 550217

Кременчук

тел. (0536) 796356

Луганськ

тел. (0642) 588861,

75959

588862
Луцьк

тел. (0332) 288047

Львів

тел. (0322) 419165,
419166

Макіївка
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Інформація, надрукована в додатку
Набір, комп’ютерна верстка та
«Відомості приватизації»,
друкування —
є офіційною публікацією
комбінат друку видавництва
та друкується мовою оригіналу.
«Преса України»
Її розміщення в інших засобах масової
03047, Київ47,
інформації чи передрук можливі лише з
просп. Перемоги, 50.
письмового дозволу Фонду державного майна
Ум. друк. арк. 3,72.
України із зазначенням номера
Загальний тираж 17 280 прим.
й дати видачі дозволу.
Зам. 3085028
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Тел. редакції: (044) 200L36L58, тел./факс 294L33L77, «ВП» в Internet: http://www.spfu.gov.ua, еLmail:journal@spfu.kiev.ua

