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НОВИНИ�ФДМУ

ПРИВАТИЗОВАНО�ШЛЯХОМ�ВИКУПУ

ВІННИЦЬКА
 ОБЛАСТЬ

Нежитлові� вбдовані� приміщення� ма�азин� за�альною

площею�50,8�м2� на� 1-м� поверсі� 5-поверхово�о� залізобе-

тонно�о�житлово�о�бдин�,�що�знаходяться�на�балансі�ві-

до�ремлено�о� підрозділ� ВАТ� «Західенер�о»� Ладижинсь�а

ТЕС,�за�адресою:�Тростянець�ий�р-н,�м.�Ладижин,�вл.�Про-

цишина,�5.�Приватизовано�фізичною�особою�за�93�286,52

�рн.,��т.�ч.�ПДВ�—�15�547,75��рн.

Нежитлове� вбдоване� приміщення� за�альною� площею

190,8�м2�на�1-м�поверсі�5-поверхово�о�це�ляно�о�житло-

во�о�бдин�,�що�знаходиться�на�балансі�філії�«Відділення

Промінвестбан�� в� м.� Вінниця»� за� адресою:� Вінниць�а

обл.,� Тиврівсь�ий�р-н,�м.� Гнівань,� вл.�Леніна,� 54.�Прива-

тизовано�юридичною�особою�за�403�070,40��рн.,��т.�ч.�ПДВ

—� 67� 178,40� �рн.

ДОНЕЦЬКА
 ОБЛАСТЬ

17/50� часто�� вбдовано-прибдовано�о� приміщення

площею�48,8�м2�з�ґан�ом�(а125)�за�адресою:�м.�Горлів�а,

пр.� Леніна,� 231.� Приватизовано� юридичною� особою� за

21�852,00��рн.,��т.�ч.�ПДВ�—�3�642,00��рн.

Вбдоване� приміщення� з� ґан�ом� (а1),� тамбром� (а6)� та

�вітни�ом� (а7)� площею� 253,4� м2� за� адресою:� м.� Горлів�а,

вл.�Мази�ових� братів,� 19.� Приватизовано�фізичною� осо-

бою�за�81�381,60��рн.,��т.�ч.�ПДВ�—�13�563,60��рн.

17/100�часто��бдин��площею�126,40�м2�за�адресою:�м.

Горлів�а,�смт�Пантелейонів�а,�вл.�Сердю�ова,�12.�Прива-

тизовано�юридичною�особою�за�31�060,80��рн.,��т.�ч.�ПДВ

—� 5� 176,80� �рн.

Вбдоване�приміщення�з�ґан�ом�площею�12,2�м2�за�ад-

ресою:�м.�Горлів�а,�вл.�Ж�ова,�2.�Приватизовано�фізич-

ною�особою�за�5�322,00��рн.,��т.�ч.�ПДВ�—�887,00��рн.

Вбдоване�приміщення� в�цо�ольном�поверсі� з� ґан�ом

(а),�та�приям�ами�(а2,�а3)�площею�128,4�м2�за�адресою:�м.

Горлів�а,�вл.�Безсонова,�37.�Приватизовано�фізичною�осо-

бою�за�47�463,60��рн.,��т.�ч.�ПДВ�—�7�910,60��рн.

Вбдоване�нежитлове�приміщення�площею�31,80�м2�за�ад-

ресою:�м.�Кіровсь�е,�вл.�Донець�а,�2.�Приватизовано�фізич-

ною�особою�за�10�074,00��рн.,��т.�ч.�ПДВ�—�1�679,00��рн.

Вбдоване�нежитлове�приміщення��цо�ольном�повер-

сі�(приміщення�№�3,�8,�9,�10)�площею�49,00�м2�за�адресою:

м.� Кіровсь�е,� вл.�Шахтарсь�а,� 31.� Приватизовано�фізич-

ною�особою�за�13�708,80��рн.,��т.�ч.�ПДВ�—�2�284,80��рн.

Част�а� бдин�� (приміщення�№� 27—29,� 33,� 33а,� 35,

38-56,� 68,� 78,� 79,� 91—93)� площею� 929,40� м2� з� частиною

ґан��(а3)�площею�129,2�м2�за�адресою:�м.�Горлів�а,�бльвар

Димитрова,�49.�Приватизовано�юридичною�особою�за�594

508,80��рн.,��т.�ч.�ПДВ�—�99�084,80��рн.

ПОЛТАВСЬКА
 ОБЛАСТЬ

Нежитлове�приміщення�за�адресою:�м.�Кременч�,�вл.

Героїв�Сталін�рада,�13.�Приватизовано�фізичною�особою�за

251�288,40� �рн.,� � т.� ч.�ПДВ�—�41�881,40� �рн.

Нежитлове�приміщення�за�адресою:�м.�Кременч�,�вл.

Коцюбинсь�о�о,� 4.� Приватизовано� фізичною� особою� за

145�352,40��рн.,��т.�ч.�ПДВ�—�24�225,40��рн.

Нежитлове� приміщення� за� адресою:� м.� Кременч�,

вл.�50�ро�ів�СРСР,�1.�Приватизовано�фізичною�особою

за�298�791,60��рн.,��т.�ч.�ПДВ�—�49�798,60��рн.

м.
КИЇВ

Нежиле�приміщення�за�адресою:�вл.�Лихачова,�3� (літ.

А).�Приватизовано�юридичною�особою�за�83�484,00��рн.,�

т.� ч.�ПДВ�—�13� 914,00� �рн.

Нежиле�приміщення�за�адресою:�вл.�Чесь�а,�9�(літ.�А).

Приватизовано�юридичною�особою�за�504�336,00��рн.,�

т.�ч.�ПДВ�—�84�056,00��рн.

Нежиле�приміщення�за�адресою:�вл.�Щорса,�23�(літ.�А).

Приватизовано�юридичною�особою�за�205�916,60��рн.,� 

т.�ч.�ПДВ�—�34�318,60��рн.

Нежиле�приміщення�за�адресою:�вл.�Андрія�Іванова,�12

(літ.�А).�Приватизовано�юридичною�особою�за�2�083�332,00

�рн.,� � т.� ч.�ПДВ�—�347�222,00� �рн.

Нежиле� приміщення� за� адресою:� вл.� Івана� Кдрі,� 20б

(літ.�А).�Приватизовано�фізичною�особою�за�375�144,00��рн.,

� т.� ч.� ПДВ�—� 62� 524,00� �рн.

ПРИВАТИЗОВАНО�ШЛЯХОМ

ПРОДАЖУ�НА�АУКЦІОНІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
 ОБЛАСТЬ

Нежитлова� бдівля,� літ.� К-1,� за�альною� площею� 755,1

м2,� що� знаходиться� на� балансі� ВАТ� «АрселорМіттал� Кри-

вий�Рі�»,�за�адресою:�м.�Кривий�Рі�,�пл.�Домнобдівни�ів,

10�.�Приватизовано�фізичною�особою�за�838�275,48��рн.,�

т.�ч.�ПДВ�—�139�712,58��рн.

ПІДЛЯГАЮТЬ�ПРИВАТИЗАЦІЇ

ШЛЯХОМ�ВИКУПУ

ДОНЕЦЬКА
 ОБЛАСТЬ

Нежитлове�приміщення�площею�11,40�м2�за�адресою:�м.

Горлів�а,�пр.�Перемо�и,�31а.

Вбдоване�приміщення�з�ґан�ом�(а3)�та�приям�ами�(а1,�а2)

площею�204,80�м2�за�адресою:�м.�Горлів�а,�пр.�Леніна,�12.

Частина�бдин��(приміщення�3-�о�поверх�№�53)�пло-

щею�15,00�м2�за�адресою:�м.�Горлів�а,�вл.�Герцена,�9.

Вбдоване� приміщення� з� ґан�ом� площею� 242,50�м2� за

адресою:�м.�Горлів�а,�вл.�Першотравнева,�33.

Вбдоване� приміщення� з� ґан�ом� площею� 96,00� м2� за

адресою:�м.�Горлів�а,�вл.�Валйсь�а,�19.

Вбдоване� приміщення� з� ґан�ом� площею� 32,70� м2� за

адресою:�м.�Горлів�а,�вл.�Адміралтейсь�а,�2.

Бдино�,�літ.�Б-1,�площею�66,50�м2�за�адресою:�м.�Гор-

лів�а,�вл.�Матросова,�3/1.

Бдин�и:� літ.�Б-1,� площею�100,80�м2,� літ.�В-1,� площею

132,60�м2�за�адресою:�м.�Горлів�а,�вл.�Комсомольсь�а,�35а.

ЗАКАРПАТСЬКА
ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ

про
 продаж
 на� а��ціоні� об’є!та
 державної

власності
 —
 вб*довано+о
 приміщення
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(державний
 реєстровий
 номер
 ААББЕД
 592)

Балансотримвач� об’є�та:� ВАТ� «За�арпатсь�ий� завод

«Еле�троавтомати�а».

Адреса�об’є�та:� За�арпатсь�а� область,� Тячівсь�ий� р-н,

смт� Бштина,� вл.� Травнева,� 6б.

Відомості� про� об’є�т:� вбдоване� приміщення� ма�азин

«Ластів�а»�за�альною�площею�приміщень�126,6�м2,�розта-

шоване� на� першом� поверсі� п’ятиповерхово�о� житлово�о

бдин�,� я�ий� побдований� � 1985� році.� Приміщення� ма-

�азин�знаходиться��задовільном�стані�і�придатне�до�ви-

�ористання.

Технічна� хара�теристи�а� об’є�та:� стіни� та� пере�ород�и

це�ляні;�фндамент�бетонний;�пере�риття�—�залізобетон-

ні�плити;�підло�и�бетонні,�плит�а�мозаїчна,�пар�ет;�ві�на� і

двері�дерев’яні,�на�о�ремих�ві�нах�металева�решіт�а;�внт-

рішнє� оздоблення�—� частина� стін� оздоблена� дерев’яною

плитою� (ДСП)� облицювальною� плит�ою.
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�   Голова
 ФДМУ
 об+оворила
 з
 польсь!ими

бізнесменами
 перспе!тиви
 співробітництва

26.02.2008� ��Фонді� державно�о� майна� У�раїни� пройшла� з�стріч

Голови�Фонд�� Валентини� Семеню�-Самсонен�о� та� �р�пи� польсь�их

бізнесменів� на� чолі� з� Міхаілом� Солововим.� (За� даними� ж�рнал�

“Forbes”,� пан�Соловов� є� найба�атшим�поля�ом.�В� 2007� році� цей�ж�р-

нал� помістив� М.Соловова� на� 407� місце� найба�атших� людей� світ�,

оцінивши� йо�о� стат�и� �� 2,3� млрд� доларів).

Метою� з�стрічі,� ініційованої�Міхаілом� Соловолим,� б�ло� обо�ово-

рення� інвестиційних� прое�тів,� я�і� він� збирається� реаліз�вати� в� У�-

раїні.

Я�� зазначив� пан� Соловов� на� з�стрічі� з� �ерівни�ом�Фонд�,� �часть

�� приватизаційних� прое�тах� насьо�одні� є� одним� із� перспе�тивних

напрямів� діяльності� очолюваних� ним� �омпаній.� “Першою� нашою

інвестицією� в� У�раїні� є� б�дівництво� фабри�и� пар�етової� дош�и� �

Вінниці,� ��ди�ми� в�лали� 100�млн� дол.� США.� І� ми� хотіли� б� розвивати

свій� бізнес� в� У�раїні� й� надалі.� Нас� ці�авлять,� зо�рема,� інвестиції� в

завод� “Більшови�”,� завод� “Мая�”,� в� Чер�ась�ий� завод� хімічних� ре-

а�тивів� та� Костянтинівсь�ий� хімічний� завод,� —� на�олосив� Міхаіл

Соловов.�—� І� ми� д�же� вдячні� за� можливість� та�ої� з�стрічі� і� об�ово-

рення� цих� прое�тів”.

Голова�Фонд��Валентина�Семеню�-Самсонен�о�зі�сво�о�бо���подя-

��вала� �остям� за� інтерес� до� нашої� �раїни� і� висловила� сподівання,�що

це� пояснюється� більш� стабільним� інвестиційним� �ліматом� та� ста-

більною� і� прозорою� роботою�Фонд�:� “Ми� повинні� а�тивно� нала�одж�-

вати� зв’яз�и� між� �раїнами:� і� тор�овельні,� і� майнові.� І� чим� від�риті-

ше� ми� б�демо� працювати,� тим� �ращими� б�д�ть� стос�н�и� між� на-

шими� державами”.

Керівни��Фонд�� запропон�вала� �остям� детально� ознайомитися� з

перелі�ом� об’є�тів,� що� підля�ають� приватизації,� і� а�тивно� брати

�часть� �� приватизаційних� процесах.� Вона� повідомила,� що� затвер-

джено� план� приватизації� завод�� “Мая�”,� і� б�д�ть� а�тивно� розроб-

лятися� �мови� �он��рс�� з� продаж�� цьо�о� підприємства.� Та�ож�Вален-

тина� Семеню�-Самсонен�о� зазначила,�що� завод� “Більшови�”� насьо-

�одні� заборонений� до� приватизації,� але� Фонд� �отовий� роз�лядати

інші� інвестиційні� прое�ти�щодо� цьо�о� підприємства� та� повідомила,

що� відносно� Чер�ась�о�о� державно�о� завод�� хімічних� реа�тивів� та

Костянтинівсь�о�о� хімічно�о� завод�� б�де� розміщено� о�олошення� на

офіційном�� сайті� Фонд�� про� вивчення� попит�� на� ці� підприємства,� і

після� цієї� процед�ри� та�ож� розпочн�ться� приватизаційні� �он��рси.

Голова� Фонд�� під�реслила:� “Ваш� інтерес� до� приватизаційних

процесів� в� У�раїні� свідчить� про� пере�онання� в� том�,� що� У�раїна�—

це� �раїна,� в� я�ій� можна� �арантовано� здійснювати� інвестиції”.

Довід�ово:�Помітним	є	прорес	�	зростанні	польсь�их	інвестицій	в	е�о-
номі��	У�раїни,	с�ма	я�их	на	1	жовтня	2007	ро��	становить	640	млн	дол.	США,

з	них	близь�о	280	млн	дол.	США	надійшли	протяом	9	місяців	2007	ро��.

В	У�раїні	зареєстровано	більш	я�	1	000	підприємств	з	�апіталом	польсь�их

інвесторів,	приблизно	580	з	них	—	спільні.	За	офіційними	даними,	�	Польщі

зареєстровано	всьоо	7	підприємств	з	��раїнсь�ими	інвестиціями.	Реальні	да-

ні	встановити	важ�о	�	зв’яз��	із	відс�тністю	централізованоо	облі��	спільних

підприємств.	За	наявною	інформацією,	реальний	обся	��раїнсь�их	інвести-

цій,	я�і	з	різних	причин	не	зарахов�ються	��раїнсь�ою	та	польсь�ою	статисти-

�ою,	вже	перевищив	1	млрд	дол.	США.	У	Польщі	наразі	діє	щонайменше	один

десято�	підприємств	з	��раїнсь�им	�апіталом.

Більшість	польсь�их	інвестицій	в	У�раїн�	надійшли	�	виляді	р�хомоо	і

нер�хомоо	майна,	а	значно	менша	частина	—	�	валюті.	При	цьом�	близь�о

22%	інвестицій	спрямовано	до	фінансовоо	се�тор�,	орієнтовно	55%	—	�	про-

мисловість	(майже	повністю	—	в	обробн�),	а	12%	—	в	оптов�	та	роздрібн�

торівлю.	Заалом	більше	половини	польсь�их	інвестицій	надійшли	до	захід-

них	областей	У�раїни,	що	є	інди�атором	пасивності	�	співпраці	з	Польщею

східних	і	центральних	областей.

Разом	із	збереженням	динамі�и	надходжень	польсь�оо	�апітал�	в	е�оно-

мі��	У�раїни	а�тивно	здійснюються	з�стрічні	інвестиції.	Одним	з	най�ращих

при�ладів	�спішної	інвестиційної	діяльності	на	польсь�ом�	рин��	вважаються

прое�ти,	що	реаліз�ються	“Інд�стріальним	союзом	Донбас�”.	У�раїнсь�а	�ор-

порація	не	тіль�и	с�млінно	ви�он�є	свої	інвестиційні	зобов’язання	щодо	ви-

��пленоо	підприємства	“Г�та	Ченстохова”,	але	й	от�ється	до	реалізації	ше-

ре�	наст�пних	інвестицій	�	с�міжних	ал�зях.	Зо�рема,	нещодавно	Аентство

розвит��	промисловості	Польщі	схвалило	рішення	щодо	збільшення	част�и

ISD	Poland,	дочірньоо	підприємства	��раїнсь�ої	�орпорації,	�	стат�тном�	фонді

с�дноб�дівноо	завод�	�	Гдансь��	з	5	до	80%.	Вартість	�оди	—	300-400	міль-

йонів	злотих	(близь�о	110-140	мільйонів	доларів).	Саме	на	цю	с�м�,	за	рішен-

ням	зборів	а�ціонерів	верфі	�	серпні	поточноо	ро��,	передбачається	збіль-

шити	її	стат�тний	�апітал	і	провести	додат�ов�	емісію.

Інший	��раїнсь�ий	інвестор	—	“АвтоЗАЗ”	—	та�ож	розширює	виробничі

пот�жності	в	Польщі.	6	листопада	2007	ро��	на	заводі	FSO	інвестор	презен-

т�вав	зап�с�	нової	виробничої	лінії	та	офіційний	почато�	вип�с��	нової	моделі

автомобіля	—	Chevrolet	Aveo.

Уліт��	мин�лоо	ро��	в	Польщі	від�рито	і	а�тивно	працює	представництво

завод�	“КрАЗ”;	в	жовтні	2007	ро��	відб�лося	підписання	Прото�ол�	про	спів-

працю	та	оолошено	про	офіційне	від�риття	представництва	��раїнсь�ої	о-

рілчаної	�омпанії	“Nemiroff”.

�  
 Інформація
 щодо
 надходження
 !оштів
 до

Державно+о
 бюджет*
 У!раїни
 від
 приватизації,

оренди
 державно+о
 майна,
 а
 та!ож
 дивідендів

на
 державн*
 част!*
 а!цій
 за
 період
 з
 07.03.08

до
13.03.08

*	У	том�	числі	пеня	за	несвоєчасно	перерахован�	орендн�	плат�,	я�а	надій-

шла	до	Державноо	бюджет�	У�раїни	(з	почат��	ро��	—	349,67	тис.рн.)	.

**	З	�рах�ванням	надходження	�оштів	від	реіональних	відділень	�	лютом�.

***	Зідно	з	За�оном	У�раїни	“Про	Державний	бюджет	У�раїни	на	2008	рі�

та	про	внесення	змін	до	дея�их	за�онодавчих	а�тів	У�раїни”	та	тимчасовим

розписом	доходів	 та	 видат�ів	Державноо	бюджет�	У�раїни,	 затвердженоо

Міністром	фінансів	У�раїни	Пинзени�ом	В.М.	30.12.07.

Приватизація 4	339,29 199079,33** 210	604,00*** 194	740,30 92,47 8	922	651,90 2,23

Оренда 32857,99 138	565,39 64	886,70 102	609,92* 164,30 550	000,00 25,19

Дивіденди — 14,18 — — — — —

Штрафні	сан�ції

(штрафи	та	пені)

	за	неви�онання — — — — — — —

інвестиційних

зобов’язань

Разом 37197,28 337�658,90 275�490,70 297�350,22 107,93 9�472651,90 3,56

Надходження

Розмір	надходжень Завдання

зідно	з

помісячним

планом,

встановленим

Мінфіном,

на	січень-

лютий,

тис.	рн.

Розмір

надход-

жень

за	січень,

тис.рн.

Ви�о-

нання

помісяч-

ноо

план�,	%

Завдання,

встановлене

Державним

бюджетом	на

2008	рі�,

тис.рн.

Ви�о-

нання

річно-

о

план�,

%

За	звітний

період,

тис.	рн.

З	почат��

ро��,	тис.

рн.
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Внтрішні� системи� інженерно�о� стат�вання� в� бдівлі

—� еле�тропостачання,� водопостачання,� �аналізація,� �аз,

вентиляція.

Вартість� продаж� об’є�та� без� рахвання� ПДВ� —

220�073,00��рн.,�ПДВ�—�44�014,60��рн.

Почат!ова
 вартість
 продаж*
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

—
 264
 087,60
 +рн.

Умови�продаж�:

подальше� ви�ористання� об’є�та� визначає� по�пець;

дотримання� санітарно-е�оло�ічних� норм� під� час� е�сп-

латації� об’є�та;

тримання� приле�лої� території� � належном� санітарно-

технічном� стані;

провести� реєстрацію� бдівлі� в� бюро� технічної� інвента-

ризації� (БТІ).

По�пцеві,� я�ий� визнаний� переможцем� а�ціон� і� від-

мовився� від� підписання� прото�ол� а�ціон� або� до�овор

�півлі-продаж,� �рошові� �ошти� в� розмірі� 26� 408,76� �рн.,

що�становить�10%�від�почат�ової�вартості�продаж�об’є�та,

не�повертаються.�Крім�то�о,�по�пець�відш�одовє�продав-

цю�вартість�робіт,�пов’язаних�з�під�отов�ою�об’є�та�до�про-

даж� та� проведенням� а�ціон.

Засоби� платеж:� �рошові� �ошти� для� фізичних� та� юри-

дичних� осіб.

Плата�за�реєстрацію�заяви�в�розмірі�17,00��рн.�та��ошти

під� час�розрахн�� за�придбаний�об’є�т� вносяться�на�р/р

№� 37182500900001� в� ГУДКУ� по� За�арпатсь�ій� області,

одержвач:� РВ� ФДМУ� по� За�арпатсь�ій� області,� �од

22111310,� МФО� 812016.

Грошові��ошти�в�розмірі�26�408,76��рн.,�що�становить

10%�почат�ової�вартості�об’є�та,�перераховються�на�р/р

№� 37314009000173� в� ГУДКУ� по� За�арпатсь�ій� області,

одержвач:� РВ� ФДМУ� по� За�арпатсь�ій� області,� �од

22111310,� МФО� 812016.

Приймання� заяв� проводиться� � робочі� дні� з� 8.00� до

17.00,�а�в�п’ятницю�з�8.00�до�15.45�та�за�інчється�за�3�дні

до� проведення� а�ціон.

А*!ціон
б*де
проведено
через
30
днів
після
оп*б-

лі!*вання
 цієї
 інформації
 в
 +азеті
 «Відомості
 при-

ватизації»
 об
 11.00
 за
 адресою:
 За!арпатсь!а
 об-

ласть,
 м.
 Уж+ород,
 в*л.
 Собранець!а,
 60.

Ознайомитись� з� об’є�том� можна� за� адресою:� Тячівсь-

�ий� р-н,� смт� Бштина,� вл.� Травнева,� 6б.

Слжба� з� ор�анізації� та� проведення� а�ціон:� РВ

ФДМУ�по�За�арпатсь�ій�області:�м.�Уж�ород,�вл.�Собра-

нець�а,�60,��імн.�316;�телефони�для�довідо��в�Уж�ороді:

(03122)� 3-53-21,� 3-71-93.

ЛЬВІВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ

про
 повторний
 продаж
 на� а��ціоні
 об’є!та

державної
 власності,
 що
 знаходиться

на
 балансі
 ВАТ
 «Львівсь!е
 автотранспортне

підприємство
 14631»

Назва�об’є�та:� індивідально� визначене�майно�—� авто-

мобільний� причіп� (еле�тростанція� тип� ЭСД-10-ВС/230).

Адреса�об’є�та:�79056,�м.�Львів,�вл.�Пластова,�10.

Балансотримвач:� ВАТ� «Львівсь�е� автотранспортне

підприємство� 14631»,� �од� за� ЄДРПОУ� 03114767,� адреса:

79056,� м.� Львів,� вл.� Пластова,� 10.

Відомості� про� об’є�т:� автомобільний� причіп� (еле�трос-

танція� тип� ЭСД-10-ВС/230).� Модель�—� ІАПЗ-738.� Колір

—� ха�і.�Шасі� рама�—� одновісний.� Ва�а�—� 2,0� т.� Еле�т-

ростанція� призначена� для� живлення� різноманітних� спо-

живачів�в�польових�мовах,�трифазна�зі�змінним�стрмом,

частотою�50�Гц,�при�напрзі�230�В,�потжність�до�10��Вт.�До

�омпле�т� станції� входять:� шасі� одновісно�о� автопричепа

ІАПЗ-738,� а�ре�ат� дизель� еле�тричний� АД-10-Т/230Т.� Рі�

випс�� —� 1975.

Умови� продаж�� об’є�та:� витрати,� пов’язані� із� зняттям

об’є�та�з�облі�,�по�ладаються�на�по�пця;�мови�подаль-

шо�о�ви�ористання�об’є�та�по�пець�вирішє�самостійно.

Вартість� продаж� об’є�та� без�ПДВ�—� 1� 547� �рн.,� ПДВ

—� 309,4� �рн.

Почат!ова
 вартість
 продаж*
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

—
 1
 856,4
 +рн.

Сма��рошових��оштів��розмірі�10%�почат�ової�вартос-

ті�продаж�об’є�та�становить�185,64��рн.

Плата�за�реєстрацію�заяви�в�розмірі�17��рн.�та��ошти�під

час�розрахн��за�придбаний�об’є�т�приватизації�вносяться

на�рахно��№�37180500900001� в� УДК� �Львівсь�ій� облас-

ті.� Бан�� одержвача�—� УДК� по� Львівсь�ій� області,� МФО

825014.� Одержвач� �оштів� —� Ре�іональне� відділення

ФДМУ�по�Львівсь�ій�області,�ЗКПО�20823070.

Сма� �рошових� �оштів� � розмірі� 10%� почат�ової� ціни

продаж�об’є�та�вноситься�на�рахно��№�37310009000186

в�УДК��Львівсь�ій�області,�МФО�825014.�Одержвач��ош-

тів�—� Ре�іональне� відділення�ФДМУ� по� Львівсь�ій� облас-

ті,� ЗКПО� 20823070.

Засоби� платеж� для� юридичних� та� фізичних� осіб� —

�рошові��ошти.

Кінцевий� термін� прийняття� заяв� на� часть� в� а�ціоні

—� три� дні� до� почат�� а�ціон.

А*!ціон
 б*де
 проведено
 об
 11-й
 +одині
 через
 30

!алендарних
 днів
 від
 дня
 п*блі!ації
 цієї
 інфор-

мації
 *
 +азеті
 «Відомості
 приватизації».

Ознайомитися�з�об’є�том�можна�в�робочі�дні�за�місцем

йо�о�розташвання.

Слжба� з� ор�анізації� та� проведення� а�ціон:� 79000,

м.� Львів,� вл.� Січових� Стрільців,� 3,� �імн.� 21,� тел.� (0322)

74-12-24.

ІНФОРМАЦІЯ

про
 повторний
 продаж
 на� а��ціоні
 об’є!тів

державної
 власності,
 що
 знаходяться

на
 балансі
 ВАТ
 «Львівсь!е
 автотранспортне

підприємство
 24654»

1.�Назва�об’є�та:� індивід*ально
визначене
майно
—

автомобільний
 причіп
 (еле!тростанція
 зарядна
 тип*

ЭCБ-4-В3-М-1)
(ПАРМ-1М),
держ
№
36-33
ЛВ.

Адреса�об’є�та:� 79058,� м.� Львів,� вл.� Джерельна,� 69.

Балансотримвач:� ВАТ� «Львівсь�е� автотранспортне

підприємство� 24654».

Код�за�ЄДРПОУ�03117626,�адреса:�79058,�м.�Львів,�вл.

Джерельна,�69.

Відомості� про� об’є�т:� автомобільний� причіп� (еле�трос-

танція� зарядна� тип� ЭCБ-4-В3-М-1)� (ПАРМ-1М),� держ�№

36-33� ЛВ� призначений� для� заправ�и� а�мляторів� в� по-

льових�мовах.�Колір�—�ха�і.�Еле�тростанція�зарядна�змон-

тована�на�шасі�одновісно�о�автопричепа�ТАПЗ�0-755�з�бор-

товим� дерев’яним� �зовом.� Збері�ається� під� навісом.� Рі�

випс�� —� 1991.

Умови� продаж�� об’є�та:� витрати� балансотримвача,

пов’язані�із�зняттям�об’є�та�з�облі�,�по�ладаються�на�по-

�пця;� мови� подальшо�о� ви�ористання� об’є�та� по�пець

вирішє�самостійно.

Вартість�продаж�об’є�та�без�ПДВ�—�2�441,60��рн.,�ПДВ

—� 488,32� �рн.

Почат!ова
 вартість
 продаж*
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

—
 2
 929,92
 +рн.

Сма��рошових��оштів��розмірі�10%�почат�ової�вартос-

ті�продаж�об’є�та�становить�292,99��рн.

2.�Назва�об’є�та:� індивід*ально
визначене
майно
—

!омпле!т
 автомобільно+о
 майна.

Адреса�об’є�та:� 79058,� м.� Львів,� вл.� Джерельна,� 69.

Балансотримвач:� ВАТ� «Львівсь�е� автотранспортне

підприємство� 24654».

Код�за�ЄДРПОУ�03117626,�адреса:�79058,�м.�Львів,�вл.

Джерельна,�69.

Відомості�про�об’є�т:�до��омпле�т�автомобільно�о�май-

на� входять�—�рент�енометр�ДП-5В,� 1978� р.� в.;� рент�ено-

метр�ДП-5В,�1987�р.�в.�та�матеріальні�запаси�—�проти�ази

ГП-5,� 1978� р.� в.�—�100�шт.

Умови�продаж��об’є�та:�подальше�ви�ористання�об’є�-

та�по�пець�вирішє�самостійно.

Вартість�продаж�об’є�та�без�ПДВ�—�927,50��рн.,�ПДВ

—� 185,50� �рн.

Почат!ова
вартість
продаж*
з
*рах*ванням
ПДВ
—

1
113
+рн.

Сма��рошових��оштів��розмірі�10%�почат�ової�вартос-

ті�продаж�об’є�та�становить�111,30��рн.

Плата�за�реєстрацію�заяви�в�розмірі�17��рн.�та��ошти�під

час�розрахн��за�придбаний�об’є�т�приватизації�вносяться

на�рахно��№�37180500900001� в� УДК� �Львівсь�ій� облас-

ті.� Бан�� одержвача�—� УДК� � Львівсь�ій� області,� МФО

825014.� Одержвач� �оштів� —� Ре�іональне� відділення

ФДМУ� по� Львівсь�ій� області,� ЗКПО� 20823070.

Сма� �рошових� �оштів� � розмірі� 10%� почат�ової� ціни

продаж�об’є�та�вноситься�на�рахно��№�37310009000186

в�УДК��Львівсь�ій�області,�МФО�825014.�Одержвач��ош-

тів�—� Ре�іональне� відділення�ФДМУ� по� Львівсь�ій� облас-

ті,� ЗКПО� 20823070.

Засоби� платеж� для� юридичних� та� фізичних� осіб� —

�рошові��ошти.

Кінцевий� термін� прийняття� заяв� на� часть� в� а�ціоні

—� три� дні� до� почат�� а�ціон.

А*!ціон
 б*де
 проведено
 об
 11-й
 +одині
 через
 30

!алендарних
 днів
 від
 дня
 п*блі!ації
 цієї
 інфор-

мації
 *
 +азеті
 «Відомості
 приватизації».

Ознайомитися�з�об’є�том�можна�в�робочі�дні�за�місцем

йо�о�розташвання.

Слжба� з� ор�анізації� та� проведення� а�ціон:� 79000,

м.� Львів,� вл.� Січових� Стрільців,� 3,� �імн.� 21,� тел.� (0322)

74-12-24.

МИКОЛАЇВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ

про
 повторний
 продаж
 на� а��ціоні

об’є!та
 !ом*нальної
 власності

Первомайсь!ої
 місь!ої
 ради

Назва�об’є�та:��омпле�с�нежитлових�приміщень��олиш-

ньо�о� лі�вально�о� за�лад.

Місцезнаходження� об’є�та:� 55200,� Ми�олаївсь�а� об-

ласть,�м.�Первомайсь�,�вл.�Белінсь�о�о�5.

Балансотримвач:� Первомайсь�а� центральна� місь�а

ба�атопрофільна� лі�арня.

Адреса� балансотримвача:� 55200,� Ми�олаївсь�а� об-

ласть,�м.�Первомайсь�,�вл.�Трдової�слави,�13.

Відомості� про� об’є�т:� �омпле�с� нежитлових� приміщень

�олишньо�о� лі�вально�о� �омпле�с.

Хара�теристи�а� об’є�та:� двоповерхова� бдівля� з� під-

вальним� приміщенням� за�альною� площею� 536,7�м2,� стіни

—� це�ляні,� по�рівля�—� азбоцементні� листи.

Вартість�продаж�об’є�та�без�рахвання�ПДВ:�86�932,00

�рн.,�ПДВ:�17�386,40��рн.

Почат!ова
 вартість
 об’є!та
 з
 *рах*ванням
 ПДВ:

104
318,40
+рн.

Умови�продаж��та�е�спл�атації�об’є�та:

за� цільовим� призначенням;

дотримання�санітарних�норм� і�правил�пожежної�безпе-

�и� з�ідно� з� чинним� за�онодавством�У�раїни;

тримання� приле�лої� території� � належном� санітарно-

м�стані;

об’є�т�не�підля�ає�відчженню�та�передачі�в�оренд� ін-

шим� юридичним� та� фізичним� особам� без� збереження

мов,� на� я�их� він� бв� придбаний.

Реєстраційний� збір� (17� �рн.)� та� �рошові� �ошти� в� смі

10�431,84��рн.,�що�становить�10%�від�почат�ової�вартості

об’є�та�приватизації,�вносяться�на�поточний�рахно��Пер-

вомайсь�ої�місь�ої�ради�№�37188038000645�в�УДК��Ми-

�олаївсь�ій�області,�МФО�826013,��од�04056575.

Кошти� за� придбаний� об’є�т� під� час� приватизації� вно-

сяться�на�р/р�№�371880308000645�в�УДК��Ми�олаївсь�ій

області, � одержвач� —� ви�он�ом� місь�ої� ради,� �од

04056575,� МФО� 826013.

Заяви� на� часть� � а�ціоні� приймаються� протя�ом� 47

�алендарних� днів� після� пблі�ації� інформації� слжбою� з

ор�анізації� а�ціон� за� адресою:� 55200,� м.� Первомайсь�

Ми�олаївсь�ої� області,� вл.� Гршевсь�о�о,� 3,� відділ� �ом-

нальної�власності� (�імн.�411),�телефон�(05161)�5-49-69.

Ознайомитися�з�об’є�том�можна�в�робочі�дні�за�адресою

йо�о�розташвання.

Додат�ов� інформацію� можна� отримати� за� місцем� по-

дання� заяви.

А*!ціон
 б*де
 проведено
 на
 51-й
 !алендарний

день
 після
 п*блі!ації
 інформації
 в
 +азеті
 «Відо-

мості
 приватизації».

ІНФОРМАЦІЯ

про
 повторний� продаж
на� а��ціоні

об’є!та
 !ом*нальної
 власності

Первомайсь!ої
 місь!ої
 ради

Назва�об’є�та:�бдино�� �льтри�№�2�Управління� �ль-

три�місь�ої� ради.

Місцезнаходження� об’є�та:� 55200,� Ми�олаївсь�а� об-

ласть,�м.�Первомайсь�,�бльв.�Мир,�7.

Балансотримвач:� Управління� �льтри� місь�ої� ради.

Адреса� балансотримвача:� 55200,� Ми�олаївсь�а� об-

ласть,�м.�Первомайсь�,�Площа�Леніна,�1.

Відомості� про�об’є�т:� діючий� �лб� являє� собою�двопо-

верхов� це�лян� бдівлю� за�альною� площею� 1700,6� м2� з

шиферною�по�рівлею.

Хара�теристи�а� об’є�та:� бдівля� �лб.

Вартість�продаж�об’є�та�без�рахвання�ПДВ:�242�770,83

�рн.,�ПДВ:�43�154,17��рн.

Почат!ова
 вартість
 об’є!та
 з
 *рах*ванням
 ПДВ:

285
 925,00
 +рн.

Умови�продаж��та�е�спл�атації�об’є�та:

част�ово� за� цільовим� призначенням;

дотримання�санітарних�норм� і�правил�пожежної�безпе-

�и� з�ідно� з� чинним� за�онодавством�У�раїни;

тримання� приле�лої� території� � належном� санітарно-

м� стані;

об’є�т�не�підля�ає�відчженню�та�передачі�в�оренд� ін-

шим� юридичним� та� фізичним� особам� без� збереження

мов,� на� я�их� він� бв� придбаний.

Реєстраційний� збір� (17� �рн.)� та� �рошові� �ошти� в� смі

28�592,50��рн.,�що�становить�10%�від�почат�ової�вартості

об’є�та�приватизації,�вносяться�на�поточний�рахно��Пер-

вомайсь�ої�місь�ої�ради�№�37188038000645�в�УДК��Ми-

�олаївсь�ій�області,�МФО�826013,��од�04056575.

Кошти� за� придбаний� об’є�т� під� час� приватизації� вно-

сяться�на�р/р�№�371880308000645�в�УДК��Ми�олаївсь�ій

області,� одержвач�ви�он�ом�місь�ої�ради,� �од�04056575,

МФО� 826013.

Заяви� на� часть� � а�ціоні� приймаються� протя�ом� 47

�алендарних� днів� після� пблі�ації� інформації� слжбою� з

ор�анізації� а�ціон� за� адресою:� 55200,� м.� Первомайсь�

Ми�олаївсь�ої� області,� вл.� Гршевсь�о�о,� 3,� відділ� �ом-

нальної�власності� (�імн.�411),�телефон�(05161)�5-49-69.

Ознайомитися�з�об’є�том�можна�в�робочі�дні�за�адресою

йо�о�розташвання.

Додат�ов� інформацію� можна� отримати� за� місцем� по-

дання� заяви.

А*!ціон
 б*де
 проведено
 на
 51-й
 !алендарний

день
 після
 п*блі!ації
 інформації
 в
 +азеті
 «Відо-

мості
 приватизації».

ІНФОРМАЦІЯ

про
 продаж
 на� а��ціоні
 об’є!тів

малої
 приватизації

1.�Назва�об’є�та:�с!ладсь!е
 приміщення
 на
 др*+о-

м*
 поверсі
 в
 б*дівлі
 профіла!торію
 площею
 29,4
м2,

я�е� знаходиться�на�балансі�ВАТ� «Вознесенсь�автотранс».

Місцезнаходження�об’є�та:�Ми�олаївсь�а� обл.,� м.� Воз-

несенсь�,�вл.�Жовтневої�революції,�182.

Відомості�про�об’є�т:�с�ладсь�е�приміщення�на�др�ом�по-

версі�двоповерхової�бдівлі�профіла�торію,�що�розташована�на

території�автотранспортно�о�підприємства,�рі��бдівництва�б-

дівлі�—� 1974.� Вхід� � приміщення� здійснюється� з� території

підприємства,�по�металевих�сходинах�через��оридор�за�аль-

но�о� �ориствання.�Земельна�ділян�а� не� відведена.

Вартість� продаж� об’є�та� без� ПДВ�—� 3� 600� �рн.,� ПДВ

—� 720� �рн.

Почат!ова
 вартість
 продаж*
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

—
4
320
+рн.

Сма��рошових��оштів�(10%�почат�ової�вартості�прода-

ж)�для� часті� в� а�ціоні:� 432� �рн.

Ознайомитися�з�об’є�том�можна�за�адресою:�Ми�олаїв-

сь�а�обл.,�м.�Вознесенсь�,�вл.�Жовтневої�революції,�182.

2.�Назва� об’є�та:� с!ладсь!і
 приміщення
 на
 др*-

+ом*
 поверсі
 в
 б*дівлі
 лазні
 за+альною
 площею

184,5
 м2, � я�і� знаходяться� на� балансі� ВАТ� «Возне-

сенсь�автотранс».

Місцезнаходження�об’є�та:�Ми�олаївсь�а� обл.,� м.� Воз-

несенсь�,�вл.�Жовтневої�революції,�182.

Відомості�про�об’є�т:�с�ладсь�і�приміщення�на�др�ом

поверсі� двоповерхової� бдівлі� лазні,� що� розташована� на

території� автотранспортно�о� підприємства,� рі�� бдівницт-

ва� бдівлі� —� 1963.� Вхід� до� приміщень� др�о�о� поверх

здійснюється� по� металевих� сходинах� через� приміщення,

я�і�є�власністю�ВАТ�«Вознесенсь�автотранс».�Земельна�ді-

лян�а�не�відведена.

Вартість�продаж�об’є�та�без�ПДВ�—�17�900��рн.,�ПДВ

—� 3� 580� �рн.

Почат!ова
 вартість
 продаж*
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

—
21
480
+рн.

Сма��рошових��оштів�(10%�почат�ової�вартості�прода-

ж)�для�часті�в�а�ціоні:�2�148��рн.�Ознайомитися�з�об’є�-

том�можна�за�адресою:�Ми�олаївсь�а�обл.,�м.�Вознесенсь�,

вл.�Жовтневої�революції,�182.

3.�Назва� об’є�та:� с!ладсь!і
 приміщення
 на
 пер-

шом*
 поверсі
 та
 підвальні
 приміщення
 в
 б*дівлі

лазні
 за+альною
 площею
 43,7
 м2,� я�і� знаходяться� на

балансі� ВАТ� «Вознесенсь�автотранс».

Місцезнаходження� об’є�та:�Ми�олаївсь�а� обл.,� м.

Вознесенсь�,�вл.�Жовтневої�революції,�182.

Відомості�про�об’є�т:�с�ладсь�і�приміщення�на�першом

поверсі� та� підвальні� приміщення� двоповерхової� бдівлі

лазні,�що�розташована�на�території�автотранспортно�о�під-

приємства,� рі�� бдівництва� бдівлі�—� 1963.� Вхід� до� при-

міщень�першо�о�поверх�здійснюється�з�торця�бдівлі.�Вхід

до�підвал�здійснюється�через�прибдов�з�торця�бдівлі.

Земельна� ділян�а� не� відведена.

Вартість� продаж� об’є�та� без� ПДВ�—� 4� 300� �рн.,� ПДВ

—� 860� �рн.

Почат!ова
 вартість
 продаж*
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

—
5
160
 +рн.

Сма��рошових��оштів�(10%�почат�ової�вартості�прода-

ж)� для� часті� в� а�ціоні:� 516� �рн.

Ознайомитися�з�об’є�том�можна�за�адресою:�Ми�олаїв-

сь�а�обл.,�м.�Вознесенсь�,�вл.�Жовтневої�революції,�182.

Умови�продаж�:�подальше�ви�ористання�об’є�та�визна-

чає� по�пець.

Плата�за�реєстрацію�заяви�в�смі�17��рн.�та��ошти�при

розрахн�ах� за� придбаний� об’є�т� приватизації� вносяться

на�р/р�№�37184003000049,� одержвач:�Ре�іональне� відді-

лення� ФДМУ� по� Ми�олаївсь�ій� області,� �од� за� ЄДРПОУ

20917284,�бан�:� Управління�Державно�о� �азначейства�У�-

раїни� �Ми�олаївсь�ій� області,� МФО� 826013.

Грошові��ошти�в�розмірі�10%�від�почат�ової�вартості�про-

даж� об’є�та� приватизації� вносяться� на� р/р� №

37318006000049,� одержвач:� Ре�іональне� відділення�ФДМУ

по�Ми�олаївсь�ій� області,� �од� за�ЄДРПОУ� 20917284,� бан�:

Управління� Державно�о� �азначейства� У�раїни� �Ми�олаїв-

сь�ій�області,�МФО�826013.

Кінцевий� термін� прийняття� заяв� на� часть� в� а�ціоні

—�3�дні� до� почат�� а�ціон.�Заяви�приймаються� в� робо-

чі�дні�з�9.00�до�18.00�та�подаються�повноваженою�особою

підприємства�особисто.

А*!ціон
 відб*деться
 через
 30
 !алендарних
 днів
 від

дня
 оп*блі!*вання
 цієї
 інформації
 за
 адресою:
м.
Ми-

!олаїв,
 в*л.
 Ч!алова,
 20,
 в
 !онференц-залі
 Ре+іональ-

но+о
відділення
ФДМУ
по
Ми!олаївсь!ій
області
об
11.00.

Слжба�з�ор�анізації�та�проведення�а�ціон:�Ре�іональне

відділення�Фонд� державно�о� майна� У�раїни� по�Ми�ола-

ївсь�ій�області,�м.�Ми�олаїв,�вл.�Ч�алова,�20,�6-й�поверх,

�імн.�22,�тел.�(0512)�47-04-11.

ПОЛТАВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ

про
 продаж
 на� а��ціоні
 нежитлово+о

вб*довано+о
 приміщення

Назва�об’є�та:� нежитлове� вбдоване�приміщення.

Адреса:�У�раїна,�39630,�Полтавсь�а�область,�м.�Кремен-

ч�,�вл.�50�ро�ів�СРСР,�1.

Відомості� про� приміщення:� нежитлове� вбдоване� при-

міщення�площею�86,8�м2,�розташоване�на�першом�поверсі

житлової� бдівлі,� я�а� знаходиться�на�балансі� �омнально-

�о� �оспрозрахн�ово�о� житлово-е�сплатаційно�о� підпри-

ємства� «Придніпровсь�е»,� �од� за� ЄДРПОУ� 13956071,� ад-

реса:�39630,�м.�Кременч�,�вл.�50�ро�ів�СРСР,�17.
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Вартість� продаж� об’є�та� без�ПДВ�—�189� 448,00� �рн.,

ПДВ�—� 37� 889,60� �рн.

Почат!ова
 вартість
 продаж*
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

—
 227
 337,60
 +рн.

Сма�застави� (�рошові� �ошти�в�розмірі� 10%�від�почат-

�ової�вартості�продаж)�—�22�733,76��рн.

Умови�продаж��об’є�та�на�а��ціоні.

1.�Засоби�платеж:��рошові��ошти�для�фізичних�та�юри-

дичних� осіб.

2.�В�становлений�до�овором��півлі-продаж�стро��спла-

тити� подато�� на� додан� вартість;� в� становлений� до�ово-

ром� �півлі-продаж� стро�� сплатити� вартість� продаж

об’є�та� приватизації.

3.� В� становлений� до�овором� �півлі-продаж� термін

прийняти� об’є�т� приватизації.

4.�Об’є�т�не�підля�ає�відчженню�та�передачі� в�оренд

іншим� юридичним� та� фізичним� особам� без� збереження

зобов’язань,� на� я�их� він� бв� придбаний.

5.�Після�придбання�об’є�та�йо�о�новий�власни��стає�пра-

вонастпни�ом�прав�і�обов’яз�ів�приватизовано�о�об’є�та.

6.�У�разі�подальшо�о�відчження�приватизовано�о�об’є�-

та�новий�власни���двотижневий�термін�з�дня�переход�до

ньо�о�права�власності�на�цей�об’є�т�подає�до�ор�ан�прива-

тизації��опії�до�ментів,�що�підтверджють�перехід�до�ньо-

�о�права�власності.

7.� Ви�онвати� вимо�и� штаб� цивільної� оборони� міста

відповідно�до� за�онодавства�У�раїни�про�цивільн�оборо-

н� та� заходи� мобілізаційної� під�отов�и� з�ідно� з� За�оном

У�раїни� «Про� мобілізаційн� під�отов�� та� мобілізацію».

Збері�ати� раніше� визначені� мобілізаційні� завдання.

8.�По�оджвати�профіль�ви�ористання�об’є�та�з�ви�он-

�омом�Кременчць�ої�місь�ої�ради�Полтавсь�ої�області.

9.�По�пець�сплачє�продавцю�витрати,�пов’язані�з�під-

�отов�ою�об’є�та�до�приватизації�(ви�отовлення�технічної

до�ментації,� свідоцтва�про�право�власності,� витя�ів� про

реєстрацію�права�власності�та�з�реєстр�прав�власності�в

КП� «Кременчць�е� міжмісь�е� бюро� технічної� інвентари-

зації»,� посл�и� оцінювача� за� визначення� почат�ової� вар-

тості�об’є�та�приватизації,�за�рецензвання�звіт�про�оцін-

�� майна).

10.�У�ласти�о�ремі�до�овори�з�е�сплатаційними�ор�а-

нізаціями� та� ор�анізаціями,� я�і� надають� посл�и,� на� обс-

л�оввання� та� оплат� посл�� (ор�анізації� тепло-,� водо-,

�азо-,�енер�опостачання�та�інші)�протя�ом�одно�о�місяця�з

момент� підписання� до�овор.

11.�Утримвати�об’є�т�та�приле�л�територію�відповідно

з� вимо�ами� санітарних� та� е�оло�ічних� норм,� проводити

роботи�з�бла�острою�цієї�території.

12.� Замін� та� ре�онстр�цію� систем� тепло-,� водо-,� �а-

зо—�та�енер�опостачання�проводити�за�з�одою�з�е�спла-

таційними� ор�анізаціями.

13.�Обов’яз�ово�сплатити�всі�передбачені�подат�и�і�збо-

ри,� пов’язані� з� приватизацією,� в� поряд�,� визначеном

за�онодавством� У�раїни.

14.�По�пець�зобов’язаний�здійснити�реєстрацію�нерхомо-

�о�майна,�я�е�входить�до�с�лад�об’є�та�приватизації,�в�БТІ.

15.�Після�придбання�об’є�та�приватизації� по�пець�зо-

бов’язаний� надавати� продавцю� необхідні� матеріали,� ві-

домості,� до�менти� тощо�про� ви�онання� мов� �ладено�о

до�овор.�Не�переш�оджати�продавцю��здійсненні��онтро-

лю�за�ви�онанням�мов�до�овор.

16.�Подальше�відчження�та�передача�в�застав�по�п-

цем�об’є�та�приватизації�в�період�чинності�мов�до�овор

�півлі-продаж� здійснюється� за� по�одженням� продавця

із� забезпеченням� переход� до� ново�о� власни�а� всіх� зо-

бов’язань,� не� ви�онаних� по�пцем� на� момент� та�о�о� від-

чження,� відповідальності� за� їх� неви�онання,� визначених

за�онодавством� та�до�овором�прав� та� обов’яз�ів� по�пця

з�ідно� з� за�онодавством�У�раїни.

Плата�за�реєстрацію�заяви�в�розмірі�17��рн.�та��рошові

�ошти� в� розмірі� 10%�від� почат�ової� вартості� об’є�та� при-

ватизації�вносяться�на�р/р�№�37324003001990��ГУДК�У�-

раїни�в�Полтавсь�ій�області,�м.�Полтава,�МФО�831019,��од

13946701,� одержвач� �оштів�—�Фонд� місь�о�о� майна.

Кошти� під� час� розрахн�� за� придбаний� об’є�т� прива-

тизації�перераховються�відповідно�до�платіжно�о�дорчен-

ня� з� обов’яз�овим� а�млюванням� на� рахн�� 2604� (для

а�мляці ї � приватизаційних� �оштів)� на� р/р� №

37324003001990��ГУДК�У�раїни�в�Полтавсь�ій�області,�м.

Полтава,� МФО� 831019,� �од� 13946701,� одержвач� �оштів

—�Фонд� місь�о�о� майна.

Кінцевий� термін� прийняття� заяв� на� часть� в� а�ціоні:

три� дні� до� почат�� а�ціон.

А*!ціон
 б*де
 проведено
 через
 30
 днів
 після

оп*блі!*вання
 цієї
 інформації
 *
 +азеті
 «Відомості

приватизації»
об
11.00
за
адресою:
39600,
м.
Кре-

менч*!,
 в*л.
 Леніна,
 14/23.

Ознайомитись�з�об’є�том�можна�за�йо�о�адресою.

Слжба� з� ор�анізації� та� проведення� а�ціон� знахо-

диться�за�адресою:�39614,�м.�Кременч�,�пл.�Перемо�и,�2,

тел.�3-41-85,�фа�с�2-32-76.

СУМСЬКА
ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ

про
 продаж
 на� а��ціоні
 нежитлових

підвальних
 приміщень

+*ртожит!*
за+альною
площею
27,7
м2

Код�за�ЄДРПОУ:�00217875.

Назва�об’є�та:� нежитлові� підвальні� приміщення� �рто-

жит��за�альною�площею�27,7�м2.

Адреса:�вл.�Крсь�а,�125,�м.�Сми,�40031.

Балансотримвач:� від�рите� а�ціонерне� товариство

«Центролит»,� вл.� Брянсь�а,� 1,� м.� Сми,� 40020.

Відомості� про� приміщення:� нежитлові� вбдовані� під-

вальні�приміщення��ртожит��за�альною�площею�27,7�м2,

с�ладаються�з:�приміщення�№�27�(1,8�м2)�і�№�26а�(4,7�м2),

що� розташовані� послідовно� і� мають� о�ремий� вихід� � двір

бдин�;�приміщення�№�1� (21,2�м2)�має�одн�сміжн�сті-

н�з� іншими�приміщеннями,�одна��вхід�до�ньо�о�здійсню-

ється�через�перший�поверх�і�приміщення�іншої�ор�анізації.

Вартість�продаж�без�ПДВ�—�26�720��рн.,�ПДВ�—�5�344��рн.

Почат!ова
 вартість
 продаж*
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

—
32
064
 +рн.

Умови�продаж�:� питання� земле�ориствання� по�пець

вирішє� самостійно� в� поряд�,� визначеном� чинним� за-

�онодавством.

Плата�за�реєстрацію�заяви�в�смі�17��рн.�та��ошти�при

розрахн�� за� придбаний� об’є�т� приватизації� вносяться

на� рахно�� Ре�іонально�о� відділення�ФДМУ� по� Смсь�ій

області�№� 37189500900001,� бан�:� ГУДКУ� � Смсь�ій� об-

ласті,�м.�Сми,�МФО�837013,� �од�21124686.

Грошові��ошти�в�розмірі�3�206��рн.,�що�становить�10%

від�почат�ової�вартості�продаж,�вносяться�на�рахно��Ре-

�іонально�о� відділення� ФДМУ� по� Смсь�ій� області� №

37317008000026,� бан�:� ГУДКУ� � Смсь�ій� області,� м.� С-

ми,�МФО� 837013,� �од� 21124686.

Переможцю� а�ціон,� я�ий� відмовився� від� підписання

прото�ол� а�ціон� або� �ладення� до�овор� �півлі-про-

даж�об’є�та,��рошові��ошти��розмірі�10%�почат�ової�вар-

тості�продаж�об’є�та,�внесені�часни�ом�для�часті�в�а�-

ціоні,�не�повертаються.

Кінцевий� термін� прийняття� заяв�—� 14� �вітня� 2008� ро�.

А*!ціон
 б*де
 проведено
 18
 !вітня
 2008
 ро!*
 об

11.00
 за
 адресою:
 м.
 С*ми,
 в*л.
 Хар!івсь!а,
 30/1,

4-й
 поверх,
 Ре+іональне
 відділення
 ФДМУ
 по
 С*м-

сь!ій
 області.

Ознайомитись�з�об’є�том�можна�за�в�азаною�адресою.

Слжба�з�ор�анізації�та�проведення�а�ціон:�Ре�іональне

відділення� ФДМУ� по� Смсь�ій� області,� 40024,� м.� Сми,

вл.� Хар�івсь�а,� 30/1,� тел.� (0542)� 36-11-33.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ

про
повторний
продаж
на�а��ціоні�об’є!та

державної
форми
 власності
—
 нежитлово+о

приміщення
 (пер*!арня)

Назва�об’є�та:� нежитлове� приміщення� (пер�арня).

Адреса:�с.�Нове�Село,�Підволочись�ий�р-н,�Тернопільсь-

�а�обл.,�47876.

Хара�теристи�а�об’є�та:�приміщення�вбдоване�в�цо-

�ольний�поверх�житлово�о�бдин�.�За�альна�площа�при-

міщення� становить� 39,8� м2.� Об’є�т� знаходиться� на� зе-

мельній�ділянці,�я�а�перебває�в�спільном��ористванні

меш�анців� житлово�о� бдин�.

Підприємство,� на� балансі� я�о�о� знаходиться� об’є�т� при-

ватизації:� ВАТ� «Новосільсь�ий� ремонтно-механічний� завод».

Код�за�ЄДРПОУ�юридичної�особи:�01033289.

Юридична�адреса�підприємства:�с.�Нове�Село,�Підволо-

чись�ий�р-н,�Тернопільсь�а�обл.,�47876.

Вартість�продаж�об’є�та�без�ПДВ:�4�220,00��рн.�(чоти-

ри�тисячі�двісті�двадцять� �рн.�00��оп.).

ПДВ:�844,00��рн.�(вісімсот�соро��чотири��рн.�00��оп.).

Почат!ова
 вартість
 продаж*
 об’є!та
 з
 *рах*ван-

ням
 ПДВ:
 5
 064,00
 +рн.
 (п’ять
 тисяч
 шістдесят
 чо-

тири
 +рн.
 00
 !оп.).

Умови�продаж�:

тримання�об’є�та�і�приле�лої�території�в�належном�са-

нітарно-технічном�стані�протя�ом�двох�ро�ів�з�дати��ла-

дення� до�овор� �півлі-продаж;

питання� земле�ориствання� по�пець� вирішє� самос-

тійно� відповідно� до� чинно�о� за�онодавства;

до�повно�о�розрахн��за�об’є�т�новий�власни��не�має

права� відчжвати,� передавати� в� застав� об’є�т;

об’є�т�приватизації�відчжється�або�здається�в�оренд

з� додержанням� мов,� на� я�их� він� бв� придбаний;

� випад�� відмови� по�пця� від� підписання� прото�ол

а�ціон�сплачені� �рошові��ошти�в�розмірі�10%�від�почат-

�ової�вартості�об’є�та�йом�не�повертаються.�Учасни��а�-

ціон� позбавляється� права� на� подальш� часть� в� а�ціоні

з�продаж�цьо�о�об’є�та�приватизації;

� випад�� відмови� по�пця� від� підписання� до�овор

�півлі-продаж�сплачені��рошові��ошти�в�розмірі�10%�від

почат�ової�вартості�об’є�та�йом�не�повертаються.

Плата�за�реєстрацію�заяви�в�розмірі�17��рн.�та��ошти�при

розрахн��за�придбаний�об’є�т�приватизації�вносяться:�одер-

жвач� �оштів�—� Ре�іональне� відділення�ФДМУ� по� Терно-

пільсь�ій�області,�р/р�№�37187501900001,�бан��ГУДКУ�У�Тер-

нопільсь�ій�області,�МФО�838012,��од�за�ЄДРПОУ�14037372.

Грошові��ошти�в�розмірі�506,40��рн.,�що�становить�10%

від� почат�ової� вартості� об’є�та� приватизації,� вносяться:

одержвач� �оштів� —� Ре�іональне� відділення� ФДМУ� по

Тернопільсь�ій�області,�р/р�№�37315011000166,�бан��ГУДКУ

� Тернопільсь�ій� області,� МФО� 838012,� �од� за� ЄДРПОУ

14037372.

Останній� день� прийняття� заяв�—� 14� �вітня� 2008� ро�.

А*!ціон
 б*де
 проведено
 18
 !вітня
 2008
 ро!*
 об

11.00
за
адресою:
в*л.
Танцорова,
11,
м.
Тернопіль,

тел.
25-39-88.

Ознайомитися�з�об’є�том�можна�за�адресою:�с.�Нове�Се-

ло,�Підволочись�ий�р-н,�Тернопільсь�а�обл.

Слжба�з�ор�анізації�та�проведення�а�ціон:�Ре�іональне

відділення� Фонд� державно�о� майна� У�раїни� по� Терно-

пільсь�ій� області,� вл.� Танцорова,� 11,� м.� Тернопіль,� тел.

(0352)� 25-39-88.

ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ

про
повторний
продаж
на�а��ціоні
об’є!та
малої

приватизації
—
напівпричепа
Н-13Х,

держ.
№
38-02
ХЕ,
що
знаходиться
на
балансі

ВАТ
 «Хар!івсь!е
 автотранспортне

підприємство
№
16363»

(почат�ова�вартість�продаж��знижена�на�30%)

Назва�об’є�та:� напівпричіп� Н-13Х,� держ.�№� 38-02� ХЕ,

що�знаходиться�на�балансі�ВАТ�«Хар�івсь�е�автотранспор-

тне� підприємство�№� 16363».

Адреса�об’є�та:� 61172,� м.� Хар�ів,� вл.� Ро�ансь�а,� 160.

Балансотримвач:� �од� за� ЄДРПОУ� 01332106,� від�рите

а�ціонерне� товариство� «Хар�івсь�е� автотранспортне� підп-

риємство�№�16363»,�61172,�м.�Хар�ів,�вл.�Ро�ансь�а,�160.

Відомості � про� об’є�т: � напівпричіп� Н-13Х,� держ.

№� 38-02� ХЕ,� рефрижератор,� рі�� випс�� 1990.

Вартість�продаж�без�ПДВ�—�5�051,67��рн.,�ПДВ�—

1�010,33��рн.

Почат!ова
 вартість
 продаж*
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

(знижена
 на
 30%)
 —
 6
 062,00
 +рн.

Умови�продаж��об’є�та.

1.� Надавати� Ре�іональном� відділенню�ФДМУ� по� Хар-

�івсь�ій�області�необхідні�матеріали,�відомості,�до�менти

тощо� про� ви�онання� мов� до�овор� �півлі-продаж.� Не

переш�оджати� продавцю� � здійсненні� �онтролю� за� ви�о-

нанням�мов�до�овор��півлі-продаж.

2.� Подальше� відчження� та� передача� в� застав� по�п-

цем�об’є�та�приватизації�в�період�чинності�мов�до�овор

�півлі-продаж� можливі� тіль�и� після� повної� сплати� за

об’є�т�приватизації� за�по�одженням�продавця� із� забезпе-

ченням�переход�до�ново�о�власни�а�всіх�зобов’язань,�не-

ви�онаних� по�пцем� на� момент� та�о�о� відчження,� від-

повідальності� за� їх� неви�онання,� визначених� за�онодавс-

твом�та�до�овором�прав�та�обов’яз�ів�по�пця�з�ідно�з�за-

�онодавством� У�раїни.

3.�По�пець�здійснює�витрати,�пов’язані�з�перереєстра-

цією�автомобіля�в�ор�анах�Державтоінспе�ції�(зняття�з�об-

лі��та�реєстрація).

Сплата�за�об’є�т�приватизації�здійснюється��рошовими

�оштами.

Плата�за�реєстрацію�заяви��розмірі�17��рн.�та��ошти�при

розрахн�� за� придбаний� об’є�т� приватизації� вносяться

Ре�іональном� відділенню�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області

на�р/р�№�37186501900001�в� ГУДКУ��Хар�івсь�ій�області,

МФО�851011,��од�за�ЄДРПОУ�23148337,�отримвач��оштів:

Ре�іональне� відділення�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області.

Грошові��ошти�в�розмірі�606,20��рн.,�що�становить�10�від-

сот�ів�від�почат�ової�вартості�об’є�та�приватизації,�перерахо-

вються�Ре�іональном� відділенню�ФДМУ�по�Хар�івсь�ій� об-

ласті�на�р/р�№�37317000140001�в�ГУДКУ��Хар�івсь�ій�облас-

ті,�МФО�851011,� �од� за�ЄДРПОУ�23148337,� отримвач� �ош-

тів:� Ре�іональне� відділення�ФДМУ�по�Хар�івсь�ій� області.

Слжба�з�ор�анізації�та�проведення�а�ціон:�Ре�іональне

відділення�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області� за� адресою:� м.

Хар�ів,� вл.� Гданова,� 18,� �.� 404.� Заяви� за� встановленою

ор�аном�приватизації�формою�від�юридичних� та�фізичних

осіб�приймаються�за�в�азаною�адресою,�телефон�для�дові-

до��704-16-98,�дод.�134.

А*!ціон
 б*де
 проведено
 об
 11-й
 +одині
 18
 !вітня

2008
 ро!*
 в
 приміщенні
 Універсальної
 біржі
 «У!ра-

їна»
 за
 адресою:
 м.
 Хар!ів,
 Палац
 Праці,
 7-й

під’їзд,
 5-й
 поверх.

Останній� день� прийняття� заяв�—� 14� �вітня� 2008� ро�.

Ознайомитися�з�об’є�том�можна�за�місцем�йо�о�розта-

швання.

ІНФОРМАЦІЯ

про
 повторний
 продаж
 на� а��ціоні
 об’є!та
 малої

приватизації
 —
 напівпричепа
 Н-13Х,

держ.
№
 064-89
 ХА,
 що
 знаходиться

на
 балансі
 ВАТ
 «Хар!івсь!е
 автотранспортне

підприємство
№
 16363»

(почат�ова�вартість�продаж��знижена�на�30%)

Назва�об’є�та:� напівпричіп�Н-13Х,� держ.�№�064-89� ХА,

що�знаходиться�на�балансі�ВАТ�«Хар�івсь�е�автотранспорт-

не�підприємство�№�16363».

Адреса�об’є�та:�61172,� м.� Хар�ів,� вл.� Ро�ансь�а,� 160.

Балансотримвач:� �од� за� ЄДРПОУ� 01332106,� від�рите

а�ціонерне�товариство�«Хар�івсь�е�автотранспортне�підпри-

ємство�№�16363»,�61172,�м.�Хар�ів,�вл.�Ро�ансь�а,�160.

Відомості�про�об’є�т:�напівпричіп�Н-13Х,�держ.�№�064-

89�ХА,�рефрижератор,�рі��випс��1989.

Вартість�продаж�без�ПДВ�—�4�725��рн.,�ПДВ�—�945��рн.

Почат!ова
 вартість
 продаж*
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

(знижена
 на
 30%)
 —
 5
 670
 +рн.

Умови�продаж��об’є�та.

1.� Надавати� Ре�іональном� відділенню�ФДМУ� по� Хар-

�івсь�ій�області�необхідні�матеріали,�відомості,�до�менти

тощо�про�ви�онання�мов�до�овор��півлі-продаж.�Не�пе-

реш�оджати�продавцю��здійсненні��онтролю�за�ви�онан-

ням�мов�до�овор��півлі-продаж.

2.� Подальше� відчження� та� передача� в� застав� по�п-

цем�об’є�та�приватизації�в�період�чинності�мов�до�овор

�півлі-продаж� можливі� тіль�и� після� повної� сплати� за

об’є�т�приватизації� за�по�одженням�продавця� із� забезпе-

ченням�переход�до�ново�о�власни�а�всіх�зобов’язань,�не-

ви�онаних� по�пцем� на� момент� та�о�о� відчження,� від-

повідальності� за� їх� неви�онання,� визначених� за�онодавс-

твом�та�до�овором�прав�та�обов’яз�ів�по�пця�з�ідно�з�за-

�онодавством� У�раїни.

3.�По�пець�здійснює�витрати,�пов’язані�з�перереєстра-

цією�автомобіля�в�ор�анах�Державтоінспе�ції�(зняття�з�об-

лі��та�реєстрація).

Сплата�за�об’є�т�приватизації�здійснюється��рошовими

�оштами.

Плата�за�реєстрацію�заяви��розмірі�17��рн.�та��ошти�при

розрахн�� за� придбаний� об’є�т� приватизації� вносяться

Ре�іональном� відділенню�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області

на�р/р�№�37186501900001�в� ГУДКУ��Хар�івсь�ій�області,

МФО�851011,��од�за�ЄДРПОУ�23148337,�отримвач��оштів:

Ре�іональне� відділення�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області.

Грошові��ошти�в�розмірі�567��рн.,�що�становить�10�відсот-

�ів�від�почат�ової�вартості�об’є�та�приватизації,�перерахов-

ються� Ре�іональном� відділенню�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� об-

ласті�на�р/р�№�37317000140001�в�ГУДКУ��Хар�івсь�ій�облас-

ті,�МФО�851011,��од�за�ЄДРПОУ�23148337,�отримвач��оштів:

Ре�іональне� відділення�ФДМУ�по�Хар�івсь�ій� області.

Слжба�з�ор�анізації�та�проведення�а�ціон:�Ре�іональне

відділення�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області� за� адресою:� м.

Хар�ів,� вл.� Гданова,� 18,� �.� 404.� Заяви� за� встановленою

ор�аном�приватизації�формою�від�юридичних� та�фізичних

осіб�приймаються�за�в�азаною�адресою,�телефон�для�дові-

до��704-16-98,�дод.�134.

А*!ціон
 б*де
 проведено
 об
 11-й
 +одині
 18
 !вітня

2008
 ро!*
 в
 приміщенні
 Універсальної
 біржі
 «У!ра-

їна»
 за
 адресою:
 м.
 Хар!ів,
 Палац
 Праці,
 7-й

під’їзд,
 5-й
 поверх.

Останній� день� прийняття� заяв�—� 14� �вітня� 2008� ро�.

Ознайомитися�з�об’є�том�можна�за�місцем�йо�о�розта-

швання.

ІНФОРМАЦІЯ

про
 повторний� продаж
 на� а��ціоні
 об’є!та

малої
 приватизації
 —
 напівпричепа
 Н-13Х,

держ.
№
 51-00
 ХЕ,
 що
 знаходиться
 на
 балансі

ВАТ
 «Хар!івсь!е
 автотранспортне

підприємство
№
 16363»

(почат�ова�вартість�продаж��знижена�на�30%)

Назва�об’є�та:� напівпричіп� Н-13Х,� держ.�№� 51-00� ХЕ,

що�знаходиться�на�балансі�ВАТ�«Хар�івсь�е�автотранспор-

тне� підприємство�№� 16363».

Адреса�об’є�та:� 61172,� м.� Хар�ів,� вл.� Ро�ансь�а,� 160.

Балансотримвач:� �од� за� ЄДРПОУ� 01332106,� від�рите

а�ціонерне� товариство� «Хар�івсь�е� автотранспортне� підп-

риємство�№�16363»,�61172,�м.�Хар�ів,�вл.�Ро�ансь�а,�160.

Відомості�про�об’є�т:�напівпричіп�Н-13Х,�держ.�№�51-00�ХЕ,

рефрижератор,�рі��випс��1988.

Вартість�продаж�без�ПДВ�—�4�725��рн.,�ПДВ�—�945��рн.

Почат!ова
 вартість
 продаж*
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

(знижена
 на
 30%)
 —
 5
 670
 +рн.

Умови�продаж��об’є�та:

1.� Надавати� Ре�іональном� відділенню�ФДМУ� по� Хар-

�івсь�ій�області�необхідні�матеріали,�відомості,�до�менти

тощо�про�ви�онання�мов�до�овор��півлі-продаж.�Не�пе-

реш�оджати�продавцю��здійсненні��онтролю�за�ви�онан-

ням�мов�до�овор��півлі-продаж.

2.�Подальше�відчження�та�передача�в�застав�по�пцем

об’є�та�приватизації�в�період�чинності�мов�до�овор��пів-

лі-продаж�можливі�тіль�и�після�повної�сплати�за�об’є�т�при-

ватизації� за�по�одженням�продавця� із�забезпеченням�пере-

ход�до� ново�о� власни�а� всіх� зобов’язань,� неви�онаних� по-

�пцем�на�момент� та�о�о� відчження,� відповідальності� за� їх

неви�онання,�визначених�за�онодавством�та�до�овором�прав

та�обов’яз�ів�по�пця�з�ідно�з�за�онодавством�У�раїни.

3.�По�пець�здійснює�витрати,�пов’язані�з�перереєстра-

цією�автомобіля�в�ор�анах�Державтоінспе�ції�(зняття�з�об-

лі��та�реєстрація).

Сплата�за�об’є�т�приватизації�здійснюється��рошовими

�оштами.

Плата�за�реєстрацію�заяви��розмірі�17��рн.�та��ошти�при

розрахн�� за� придбаний� об’є�т� приватизації� вносяться

Ре�іональном� відділенню�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області

на�р/р�№�37186501900001�в� ГУДКУ��Хар�івсь�ій�області,

МФО�851011,��од�за�ЄДРПОУ�23148337,�отримвач��оштів:

Ре�іональне� відділення�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області.

Грошові��ошти�в�розмірі�567��рн.,�що�становить�10�від-

сот�ів� від� почат�ової� вартості� об’є�та� приватизації,� пере-

раховються� Ре�іональном� відділенню�ФДМУ� по� Хар�ів-
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сь�ій�області�на�р/р�№�37317000140001�в�ГУДКУ��Хар�ів-

сь�ій�області,�МФО�851011,��од�за�ЄДРПОУ�23148337,�от-

римвач� �оштів:� Ре�іональне� відділення� ФДМУ� по� Хар-

�івсь�ій� області.

Слжба�з�ор�анізації�та�проведення�а�ціон:�Ре�іональне

відділення�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області� за� адресою:� м.

Хар�ів,� вл.� Гданова,� 18,� �.� 404.� Заяви� за� встановленою

ор�аном�приватизації�формою�від�юридичних� та�фізичних

осіб�приймаються�за�в�азаною�адресою,�телефон�для�дові-

до��704-16-98,�дод.�134.

А*!ціон
 б*де
 проведено
 об
 11-й
 +одині
 18
 !вітня

2008
 ро!*
 в
 приміщенні
 Універсальної
 біржі
 «У!ра-

їна»
 за
 адресою:
 м.
 Хар!ів,
 Палац
 Праці,
 7-й

під’їзд,
 5-й
 поверх.

Останній� день� прийняття� заяв�—� 14� �вітня� 2008� ро�.

Ознайомитися�з�об’є�том�можна�за�місцем�йо�о�розта-

швання.

ІНФОРМАЦІЯ

про
 повторний� продаж
 на� а��ціоні
 зі
 зниженням

почат!ової
 вартості
 на
 30%
 об’є!та
 малої

приватизації
 —
 спеціально+о
 автомобіля

ЗІЛ-157-К
 ПАРМ
№
 74-39
 ХАД,
 що
 знаходиться

на
 балансі
 від!рито+о
 а!ціонерно+о

товариства
 «Хар!івсь!е
 автотранспортне

підприємство
№
16327»

Назва� об’є�та:� спеціальний� автомобіль� ЗІЛ-157-К

ПАРМ�№� 74-39� ХАД.

Адреса�об’є�та:� 61038,� м.� Хар�ів,� вл.� А�адемі�а� Пав-

лова,�88.

Балансотримвач:� �од�за�ЄДРПОУ�03115347,�від�рите

а�ціонерне� товариство� «Хар�івсь�е� автотранспортне� під-

приємство�№�16327»,�61038,�м.�Хар�ів,�вл.�А�адемі�а�Пав-

лова,�88.

Відомості� про�об’є�т:� спеціальний�автомобіль�ЗІЛ-157-

К�ПАРМ�№�74-39�ХАД�є�пересвною�ремонтно-механічною

майстернею,�дви�н�ЗІЛ�157-К,��арбюраторний,�тип��зо-

ва�—� �н�,� рі�� випс��—� 1965.� Класифі�ється� я�� спец-

техні�а.�До��омпле�т�входять:�прес�механічний,�дистиля-

тор,�обі�рівач,�вл�анізатор,�прилад�для�перевір�и�КІП,�вер-

ста�и,�лещата,�трансформатор,�випрямляч,�станов�а�для

мий�и� машин,� �омпресор,� лампи� на�алювання,� �ліщі� �о-

вальсь�і,�паяльни�,�стрбцина,�пістолет�фарборозпилювач,

причіпний� зварювальний� а�ре�ат� АСБ-300� на� одноосьо-

вом� причепі� 1� АП� 1,5� та� інше� (стат�вання� в� �іль�ості

115� одиниць).

Вартість�продаж�без�ПДВ�—�7�630��рн.,�ПДВ�—�1�526

�рн.

Почат!ова
 вартість
 продаж*
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

(знижено
 на
 30%)
 —
 9
 156
 +рн.

Умови�продаж��об’є�та.

1.� Надавати� Ре�іональном� відділенню�ФДМУ� по� Хар-

�івсь�ій�області�необхідні�матеріали,�відомості,�до�менти

тощо�про�ви�онання�мов�до�овор��півлі-продаж.�Не�пе-

реш�оджати�продавцю��здійсненні��онтролю�за�ви�онан-

ням�мов�до�овор��півлі-продаж.

2.� Подальше� відчження� та� передача� в� застав� по�п-

цем�об’є�та�приватизації�в�період�чинності�мов�до�овор

�півлі-продаж� можливі� тіль�и� після� повної� сплати� за

об’є�т�приватизації� за�по�одженням�продавця� із� забезпе-

ченням�переход�до�ново�о�власни�а�всіх�зобов’язань,�не-

ви�онаних� по�пцем� на� момент� та�о�о� відчження,� від-

повідальності� за� їх� неви�онання,� визначених� за�онодавс-

твом�та�до�овором�прав�та�обов’яз�ів�по�пця�з�ідно�з�за-

�онодавством� У�раїни.

3.�По�пець�здійснює�витрати,�пов’язані�з�перереєстра-

цією�автомобіля�в�ор�анах�Державтоінспе�ції�(зняття�з�об-

лі��та�реєстрація).

Сплата�за�об’є�т�приватизації�здійснюється��рошовими

�оштами.

Плата�за�реєстрацію�заяви��розмірі�17��рн.�та��ошти�при

розрахн�� за� придбаний� об’є�т� приватизації� вносяться

Ре�іональном� відділенню�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області

на�р/р�№�37186501900001�в� ГУДКУ��Хар�івсь�ій�області,

МФО�851011,��од�за�ЄДРПОУ�23148337,�отримвач��оштів:

Ре�іональне� відділення�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області.

Грошові� �ошти� в� розмірі� 915,60� �рн.,�що� становить� 10

відсот�ів� від� почат�ової� вартості� об’є�та�приватизації,� пе-

рераховються� Ре�іональном� відділенню�ФДМУ� по� Хар-

�івсь�ій�області�на�р/р�№�37317000140001�в�ГУДКУ��Хар-

�івсь�ій� області,�МФО�851011,� �од� за�ЄДРПОУ�23148337,

отримвач� �оштів:� Ре�іональне� відділення�ФДМУ� по� Хар-

�івсь�ій� області.

Слжба�з�ор�анізації�та�проведення�а�ціон:�Ре�іональне

відділення�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області� за� адресою:� м.

Хар�ів,� вл.� Гданова,� 18,� �.� 404.� Заяви� за� встановленою

ор�аном�приватизації�формою�від�юридичних� та�фізичних

осіб�приймаються�за�в�азаною�адресою,�телефон�для�дові-

до��704-16-98,�дод.�134.

А*!ціон
 б*де
 проведено
 об
 11-й
 +одині
 18
 !вітня

2008
 ро!*
 в
 приміщенні
 Універсальної
 біржі
 «У!ра-

їна»
 за
 адресою:
 м.
 Хар!ів,
 Палац
 Праці,
 7-й

під’їзд,
 5-й
 поверх.

Останній� день� прийняття� заяв�—� 14� �вітня� 2008� ро�.

Ознайомитися�з�об’є�том�можна�за�місцем�йо�о�розта-

швання.

ІНФОРМАЦІЯ

про
 повторний� продаж
 на� а��ціоні
 зі
 зниженням

почат!ової
вартості
на
30%
об’є!та
малої

приватизації
 —
 спеціально+о
 автомобіля

ЗІЛ-157-К
ПАРМ
№
74-40
ХАД,
що
знаходиться

на
 балансі
 від!рито+о
 а!ціонерно+о
 товариства

«Хар!івсь!е
 автотранспортне
 підприємство
№
16327»

Назва�об’є�та:�спеціальний�автомобіль�ЗІЛ-157-К�ПАРМ

№�74-40�ХАД.

Адреса�об’є�та:� 61038,� м.� Хар�ів,� вл.� А�адемі�а� Пав-

лова,�88.

Балансотримвач:� �од�за�ЄДРПОУ�03115347,�від�рите

а�ціонерне� товариство� «Хар�івсь�е� автотранспортне� підп-

риємство�№�16327»,�61038,�м.�Хар�ів,�вл.�А�адемі�а�Пав-

лова,�88.

Відомості� про�об’є�т:� спеціальний�автомобіль�ЗІЛ-157-

К�ПАРМ�№�74-40�ХАД�є�автомайстернею;�дви�н�ЗІЛ�157-

К,� �арбюраторний;� тип� �зова� —� �н�;� рі�� випс�� —

1965.�Автомобіль�входить�до�с�лад��омпле�т�ПАРМ.�Кла-

сифі�ється�я��спецтехні�а.�До��омпле�т�входять:�намет,

візо�,��орно-�овальсь�е,��овадло,�стіл�зварни�а,�солідоло-

на�рівач,��ран�1�т,�б�сир,�верстат,�стіл�с�ладний,�присто-

свання�для�зняття�ресор,�вісь�стріли,�причіпна�еле�трос-

танція� ЕСД-10� ВР/230� на� одноосьовом� причепі� 1-АП-1,5

та� інше� (стат�вання� в� �іль�ості� 188� одиниць).

Вартість�продаж�без�ПДВ�—�7�000��рн.,�ПДВ�—�1�400

�рн.

Почат!ова
 вартість
 продаж*
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

(знижено
 на
 30%)
—
 8
 400
 +рн.

Умови�продаж��об’є�та:

1.� Надавати� Ре�іональном� відділенню�ФДМУ� по� Хар-

�івсь�ій�області�необхідні�матеріали,�відомості,�до�менти

тощо�про�ви�онання�мов�до�овор��півлі-продаж.�Не�пе-

реш�оджати�продавцю��здійсненні��онтролю�за�ви�онан-

ням�мов�до�овор��півлі-продаж.

2.� Подальше� відчження� та� передача� в� застав� по�п-

цем�об’є�та�приватизації�в�період�чинності�мов�до�овор

�півлі-продаж� можливі� тіль�и� після� повної� сплати� за

об’є�т�приватизації� за�по�одженням�продавця� із� забезпе-

ченням�переход�до�ново�о�власни�а�всіх�зобов’язань,�не-

ви�онаних� по�пцем� на� момент� та�о�о� відчження,� від-

повідальності� за� їх� неви�онання,� визначених� за�онодавс-

твом�та�до�овором�прав�та�обов’яз�ів�по�пця�з�ідно�з�за-

�онодавством� У�раїни.

3.�По�пець�здійснює�витрати,�пов’язані�з�перереєстра-

цією�автомобіля�в�ор�анах�Державтоінспе�ції�(зняття�з�об-

лі��та�реєстрація).

Сплата�за�об’є�т�приватизації�здійснюється��рошовими

�оштами.

Плата�за�реєстрацію�заяви��розмірі�17��рн.�та��ошти�при

розрахн�� за� придбаний� об’є�т� приватизації� вносяться

Ре�іональном� відділенню�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області

на�р/р�№�37186501900001�в� ГУДКУ��Хар�івсь�ій�області,

МФО�851011,��од�за�ЄДРПОУ�23148337,�отримвач��оштів:

Ре�іональне� відділення�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області.

Грошові��ошти�в�розмірі�840��рн.,�що�становить�10�від-

сот�ів� від� почат�ової� вартості� об’є�та� приватизації,� пере-

раховються� Ре�іональном� відділенню�ФДМУ� по� Хар�ів-

сь�ій�області�на�р/р�№�37317000140001�в�ГУДКУ��Хар�ів-

сь�ій�області,�МФО�851011,��од�за�ЄДРПОУ�23148337,�от-

римвач� �оштів:� Ре�іональне� відділення�ФДМУ� по� Хар�ів-

сь�ій� області.

Слжба�з�ор�анізації�та�проведення�а�ціон:�Ре�іональне

відділення�ФДМУ� по� Хар�івсь�ій� області� за� адресою:� м.

Хар�ів,� вл.� Гданова,� 18,� �.� 404.� Заяви� за� встановленою

ор�аном�приватизації�формою�від�юридичних� та�фізичних

осіб�приймаються�за�в�азаною�адресою,�телефон�для�дові-

до��704-16-98,�дод.�134.

А*!ціон
 б*де
 проведено
 об
 11-й
 +одині
 18
 !вітня

2008
 ро!*
 в
 приміщенні
 Універсальної
 біржі
 «У!ра-

їна»
 за
 адресою:
 м.
 Хар!ів,
 Палац
 Праці,
 7-й

під’їзд,
 5-й
 поверх.

Останній� день� прийняття� заяв�—� 14� �вітня� 2008� ро�.

Ознайомитися�з�об’є�том�можна�за�місцем�йо�о�розта-

швання.

Департамент
продаж�
цілісних
майнових
�омпле�сів,
т.
280-42-49

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ ÄÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ ÄÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ ÄÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ ÄÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Ä

ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ

про
 продаж
 на� а��ціоні
 об’є!тів
 а*!ціон*
 —

земельних
 діляно!
 державної
 власності
 разом

з
 розташованими
 на
 них
 об’є!тами

незавершено+о
 б*дівництва

Земельна
 ділян!а
 державної
 власності
 разом
 з

розташованим
 на
 ній
 об’є!том
 незавершено+о
 б*-

дівництва
 —
 х*добозабійним
 п*н!том
 з
 !овбас-

ним
 цехом
 і
 холодильни!ом.

Відомості�про�об’є�т�приватизації.

Назва�об’є�та� приватизації:� об’є�т� незавершено�о� б-

дівництва� державної� власності� —� хдобозабійний� пн�т

з� �овбасним� цехом� і� холодильни�ом.

Адреса:�вл.Київсь�а,�60,�м.�Олевсь�,�Житомирсь�а�об-

ласть,�11000.

Балансотримвач:� Олевсь�а� райспоживспіл�а,� �од� за

ЄДРПОУ� балансотримвача� 01750306.

Адреса� балансотримвача:� вл.� Володимирсь�а,� 3,� м.

Олевсь�,�Житомирсь�а�область.

Відомості� про� об’є�т� незавершено�о�бдівництва:� ви�о-

нані� фндаменти,� стіни� з� силі�атної� та� �ерамічної� це�ли,

внтрішні�стіни�та�пере�ород�и�(сі�ці��онстр�тиви�переб-

вають��незадовільном�стані),�ви�онане�по�риття�із�залізо-

бетонних� плит,� дах� та� по�рівля� відстні.� Інженерні� �омні-

�ації�не�підведені.�Ро�и�бдівництва:�1990-1995.�Рівень�б-

дівельної��отовності�—�45%.�Об’є�т�пропонється�до�прода-

ж�разом� з� стат�ванням� (6� найменвань):� площад�а� під-

йомно-опс�на�В2-ФПП-2�(2�шт.),�площад�а�підйомно-опс-

�на�В2-КФПП-2-2�(2шт.),�вентилятор�ВЦ-4-70�№�6,3�(2�шт.),

світильни��ПВЛМ�2х40�(40�шт.),�стартер�(дроссель)�1И-125

ДРЛ�(40�шт.),�лампа�ЛБ�(ЛД)-40-1�(40�шт.).

Відомості� про� земельн� ділян�:� площа�—�0,3039� �а.

Цільове� призначення�—� землі� житлової� та� �ромадсь�ої

забдови.

Кадастровий� номер�—� 1824455100:02:004:0006.

Стартова� ціна� земельної� ділян�и,� визначена� за� резль-

татами�е�спертної��рошової�оцін�и,�становить�33�320,00��рн.

(тридцять� три� тисячі� триста� двадцять� �ривень� 00� �опійо�).

Почат!ова
 вартість
 об’є!та
 а*!ціон*
 без
 *рах*-

вання
 с*ми
 подат!*
 на
 додан*
 вартість:
 175
 946,00

+рн.
(сто
сімдесят
п’ять
тисяч
дев’ятсот
соро!
шість

+ривень
 00
 !опійо!);

*
 том*
 числі:
 почат!ова
 вартість
 об’є!та
 при-

ватизації
 з
 *стат!*ванням
 —
 142
 626,00
 +рн.
 (сто

соро!
 дві
 тисячі
 шістсот
 двадцять
 шість
 +ривень

00
 !опійо!);

почат!ова
 вартість
 земельної
 ділян!и,
 на
 я!ій

розташований
 об’є!т
 приватизації
 —
 33
 320,00

+рн.
 (тридцять
 три
 тисячі
 триста
 двадцять
 +ри-

вень
 00
 !опійо!).

За�резльтатами�продаж�об’є�та�а�ціон�на�цін�про-

даж� бде� нарахований� подато�� на� додан� вартість,� я�ий

в�лючається� до� ціни� продаж� об’є�та� а�ціон,� що� бде

зазначена� в� до�оворі� �півлі-продаж.

Гарантійний� внесо�� � розмірі� 10%� почат�ової� вартості

об’є�та�а�ціон�—�17�595,00��рн.� (сімнадцять�тисяч�п’ят-

сот�дев’яносто�п’ять��ривень�00��опійо�).

Ознайомитися�з�об’є�том�а�ціон�можна�за�йо�о�адре-

сою:�вл.�Київсь�а,�60,�м.�Олевсь�,�Житомирсь�а�область.

Умови�продаж�:

завершити� бдівництво� об’є�та� та� ввести� йо�о� в� е�сп-

латацію�протя�ом�трьох�ро�ів�з�момент��ладання�до�о-

вор� �півлі-продаж;

подальше� ви�ористання� об’є�та� приватизації� визначає

по�пець;

заборона� відчження� об’є�та� незавершено�о� бдівниц-

тва�та�земельної�ділян�и,�на�я�ій�розташований�цей�об’є�т,

до� момент� завершення� бдівництва� та� введення� йо�о� в

е�сплатацію;

здійснювати�заходи�щодо�збереження�нав�олишньо�о�се-

редовища,� забезпечвати� дотримання� санітарних� та� е�о-

ло�ічних�норм�під�час�добдови�та�подальшо�о�введення�в

е�сплатацію� об’є�та� незавершено�о� бдівництва;

ви�ористоввати� земельн� ділян�� відповідно� до� цільо-

во�о� призначення� з�ідно� з� чинним� за�онодавством�У�раїни;

після�підписання�до�овор��півлі-продаж�об’є�та�а�-

ціон� отримати� державний� а�т� на� право� власності� на� зе-

мельн�ділян�� і� здійснити�йо�о�державн�реєстрацію;

� місячний� термін� з� момент� �ладення� до�овор� �-

півлі-продаж� зареєстрвати� йо�о� � відповідном� ор�ані

місцево�о� самоврядвання.

Земельна
 ділян!а
 державної
 власності
 разом
 з

розташованим
 на
 ній
 об’є!том
 незавершено+о
 б*-

дівництва
 —
 ре!онстр*!цією
 маслозавод*.

Відомості�про�об’є�т�приватизації.

Назва�об’є�та�приватизації:�об’є�т�незавершено�о�бдів-

ництва�державної� власності�—�ре�онстр�ція�маслозавод.

Адреса:� вл.� Лермонтова,� 33,� смт� Брсилів,�Житомир-

сь�а�область,12600.

Балансотримвач:� Державна� дире�ція� «Чорнобиль-

бд»,� �од� за� ЄДРПОУ� балансотримвача� 13552497.

Адреса�балансотримвача:�вл.�Го�олівсь�а,�4,�м.�Жи-

томир.

Відомості� про� об’є�т� незавершено�о� бдівництва:� бд-

майданчи�� знаходиться� на� території� діючо�о�маслозавод

та�має�спільний�з�ним�в’їзд�та�о�орож,�до�с�лад�бдови

входять� цех� цільномолочної� прод�ції,� адміністративно-

побтовий��орпс,�перехідна��алерея,��отельня,��омпресор-

на,� с�лад� �отової� прод�ції� (по� цих� бдівлях� ви�онані� всі

основні� �онстр�тиви),� масложироловлювач,� рідинозбір-

ни�,� �радирня,�о�орожа.� Інженерні� �омні�ації�—�еле�тро-

постачання.� Ро�и� бдівництва�—� 1992-1996.� Рівень� бді-

вельної��отовності�—�38%.

Відомості�про�земельн�ділян�:�площа�—�0,4943� �а.

Цільове� призначення�—� землі� промисловості.

Кадастровий� номер�—� 1820955100:01:004:0713.

Стартова�ціна� земельної� ділян�и�42�001,00� �рн.� (соро�

дві� тисячі� одна� �ривня� 00� �опійо�).

Почат!ова
 вартість
 об’є!та
 а*!ціон*
 без
 *рах*-

вання
 с*ми
 подат!*
 на
 додан*
 вартість:
 372
 871,00

+рн.
 (триста
 сімдесят
 дві
 тисячі
 вісімсот
 сімдесят

одна
 +ривня
 00
 !опійо!);

*
 том*
 числі:
 почат!ова
 вартість
 об’є!та
 прива-

тизації
 —
 330
 870,00
 +рн.
 (триста
 тридцять
 тисяч

вісімсот
 сімдесят
 +ривень
 00
 !опійо!);

почат!ова
 вартість
 земельної
 ділян!и,
 на
 я!ій

розташований
 об’є!т
 приватизації
 —
 42
 001,00

+рн.
 (соро!
 дві
 тисячі
 одна
 +ривня
 00
 !опійо!).

За�резльтатами�продаж�об’є�та�а�ціон�на�цін�про-

даж� бде� нарахований� подато�� на� додан� вартість,� я�ий

в�лючається� до� ціни� продаж� об’є�та� а�ціон,� що� бде

зазначена� в� до�оворі� �півлі-продаж.

Гарантійний� внесо�� � розмірі� 10%� почат�ової� вартості

об’є�та�а�ціон�—�37288,00��рн.�(тридцять�сім�тисяч�двіс-

ті� вісімдесят� вісім� �ривень� 00� �опійо�).

Ознайомитися�з�об’є�том�а�ціон�можна�за�йо�о�адре-

сою:�вл.Лермонтова,33,�смт�Брсилів,�Житомирсь�а�область.

Умови�продаж�:

завершити� бдівництво� об’є�та� та� ввести� йо�о� в� е�сп-

латацію�протя�ом�трьох�ро�ів�з�момент��ладення�до�о-

вор� �півлі-продаж;

добдова�та�подальше�ви�ористання�об’є�та�після�вве-

дення�йо�о�в�е�сплатацію�відповідно�до�первісно�о�приз-

начення;

створення�не�менше�20�робочих�та�забезпечення�їх�пра-

цівни�ами�протя�ом�ро�� з� дати� введення� в� е�сплатацію

об’є�та;

заборона� відчження� об’є�та� незавершено�о� бдівниц-

тва�та�земельної�ділян�и,�на�я�ій�розташований�цей�об’є�т,

до� момент� завершення� бдівництва� та� введення� йо�о� в

е�сплатацію;

здійснювати�заходи�щодо�збереження�нав�олишньо�о�се-

редовища,� забезпечвати� дотримання� санітарних� та� е�о-

ло�ічних�норм�під�час�добдови�та�подальшо�о�введення�в

е�сплатацію� об’є�та� незавершено�о� бдівництва;

ви�ористоввати� земельн� ділян�� відповідно� до� цільо-

во�о� призначення� з�ідно� з� чинним� за�онодавством�У�раїни;

після�підписання�до�овор��півлі-продаж�об’є�та�а�-

ціон� отримати� державний� а�т� на� право� власності� на� зе-

мельн�ділян�� і� здійснити�йо�о�державн�реєстрацію;

� місячний� термін� з� момент� �ладення� до�овор� �-

півлі-продаж� зареєстрвати� йо�о� � відповідном� ор�ані

місцево�о� самоврядвання;

протя�ом�одно�о�ро��з�момент�підписання�а�та�прий-

мання-передачі� під�отвати� до�менти� та� здійснити� від-

повідні� дії� щодо� переоформлення� права� забдовни�а� на

об’є�т� незавершено�о� бдівництва.

До� часті� в� а�ціоні� допс�аються�фізичні� та� юридичні

особи,�що�визнані� по�пцями�об’є�тів� приватизації� відпо-

відно� до� статті� 8� За�он� У�раїни� «Про� приватизацію� дер-

жавно�о� майна»,� з�ідно� із� Земельним� �оде�сом� У�раїни

мають�право�на�придбання�земельних�діляно���власність,

сплатили� встановлений� державним� ор�аном� приватизації

реєстраційний�внесо�,�розмір�я�о�о�не�може�перевищвати

розмір�одно�о�неоподат�оввано�о�мінімм�доходів��ро-

мадян,� а� та�ож� �арантійний� внесо�� � розмірі� 10� відсот�ів

почат�ової�вартості�об’є�та�а�ціон.

Реєстраційний� внесо�� � розмірі� 17� �рн.� та� �ошти� при

розрахн�ах�за�придбаний�об’є�т�а�ціон�перераховються

на� рахно��№� 37183502900001,� бан�:� ГУДКУ� в�Житомир-

сь�ій� області,� МФО� 811039.� Одержвач� �оштів�—� Ре�іо-

нальне�відділення�ФДМУ�по�Житомирсь�ій�області,��од�за

ЄДРПОУ� 13578893.

Гарантійний� внесо�� � розмірі� 10%� від� почат�ової� вар-

тості� об’є�та� приватизації� перераховється� на� рахно��№

37314013000010,� бан�:� ГУДКУ� в� Житомирсь�ій� області,

МФО� 811039.� Одержвач� �оштів:� Ре�іональне� відділення

ФДМУ�по�Житомирсь�ій�області,��од�за�ЄДРПОУ�13578893.

А*!ціон
 б*де
 проведено
 18
 !вітня
 2008
 ро!*
 об

11.00
 за
 адресою:
 в*л.1
 Травня,
 20,
 м.
 Житомир,

а!товий
 зал,
 Ре+іональне
 відділення
 ФДМУ
 по
Жи-

томирсь!ій
 області;
 реєстрація
 *часни!ів
 —
 з
 9.00

до
10.50.

Кінцевий� термін� прийняття� заяв:� 14� �вітня� 2008� ро�

до�18-ї� �одини.

Для�часті�в�а�ціоні�по�пець�подає�до�а�ціонної��о-

місії� план� приватизації� об’є�та,� я�ий� повинен� в�лючати

мови�щодо� йо�о� подальшо�о� ви�ористання.� З� технічни-

ми� паспортами� земельних� діляно�� можна� ознайомитись

� Ре�іональном� відділенні� ФДМУ� по� Житомирсь�ій� об-

ласті.

Слжба�з�ор�анізації�та�проведення�а�ціон:�Ре�іональне

відділення�ФДМУ�по�Житомирсь�ій�області,�вл.�1�Травня,

20,��імн.�411,�м.�Житомир,�10008,�тел.(0412)�227-668,�в�ро-

бочі�дні�з�9.00�до�18.00.
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Відповідно�до�інстр��тивно$о�листа�ФДМУ�від�01.12.2004�№�10-36-16511�реда�ція�приймає�еле�тронною�поштою

від� ре�іональних� відділень�ФДМУ� (gazeta@spfu.gov.ua)�щосереди� до� 15.00� на� п�блі�ацію� в� $азеті� «Відомості

приватизації»�інформації�про�о$олошення��он��рс��з�відбор��с�б’є�тів�оціночної�діяльності.

Інформації�мають�б�ти�надіслані�із�с�проводж�вальним�листом,�в�я�ом��зазначаються:

вихідний�номер;

прізвище�особи,�що�підписала�лист;

прізвище,�ім’я�та�по�бать�ові�(повністю),�телефон�ви�онавця;

еле�тронна� адреса.

Інформації,�надіслані�пізніше�вищезазначено$о�термін�,�б�д�ть�оп�блі�овані���номері�$азети,�що�вийде�др��ом

лише�за�два�тижні.

Представництва�ФДМУ�надсилають�інформації�тіль�и�через�ре$іональні�відділення�ФДМУ.

Ори�інали� інформацій,� надісланих� еле�тронною� поштою,� �� паперовом�� ви�ляді� залишаються� в� ре�іо-

нальном�� відділенні.

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²ÂÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²ÂÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²ÂÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²ÂÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â

Департамент
оцін�и
майна
та
оціночної
діяльності,
т.
200-36-36

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ ÆÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ ÆÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ ÆÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ ÆÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Æ

Департамент
продаж�
цілісних
майнових
�омпле�сів,
т.
280-42-32

ЛЬВІВСЬКА
 ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ

про
 продаж
 на� а��ціоні
 майна
 їдальні,

що
 не
 ввійшло
 до
 стат*тно+о
 фонд*

ВАТ
 автотранспортне
 підприємство

«Західводб*д»

(об’є!т
 державної
 форми
 власності)

Назва� об’є�та:�майно� їдальні.

Адреса�об’є�та:�вл.�Во�зальна,�20,�с.�Мроване�Псто-

митівсь�о�о�район�Львівсь�ої�області.�Балансотримвач:

ВАТ� автотранспортне� підприємство� «Західводбд»,� �од

за� ЄДРЮОФОП:� 01034998.

Адреса� балансотримвача:� вл.� Во�зальна,� 20,� с.М-

роване�Пстомитівсь�о�о�район�Львівсь�ої�області.

Відомості�про�об’є�т:�до�с�лад�майна� їдальні�входять:

барна� лінія� «Кори� нар»,� холодильна� �амера,� холодильна

шафа�(2�шт.),�холодильни��«Свия�а»,�шафа,�сейф�металіч-

ний,�холодильни��«Снай�е»,�введені�в�е�сплатацію��1983

році.�Стро���орисно�о�ви�ористання�вичерпано.�Нерхоме

майно� відстнє.

Умови�продаж�:

1.�Без�збереження�профілю�діяльності.

2.�Відчження�або�передача�об’є�та�в�оренд�здійсню-

ється� з�ідно� з� чинним� за�онодавством,� із� збереженням

мов,� на� я�их� він� бв� придбаний.

Умови� розрахн�ів� за� об’є�т� для� юридичних� та� фізич-

них� осіб�—� �рошові� �ошти.

Вартість�об’є�та�без�ПДВ�—�1681,67��рн.

ПДВ�—� 336,33� �рн.

Почат!ова
 вартість
 об’є!та
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

—
2018,00
+рн.

Плата�за�реєстрацію�заяви�в�розмірі�17��рн.�та�платежі�за

об’є�т� приватизаці ї � вносяться� на� рахно�� №

37180500900001� в� бан�� УДК� � Львівсь�ій� області,� �од

бан�� 825014.� Одержвач� �оштів� —� Ре�іональне� відді-

лення� ФДМУ� по� Львівсь�ій� області,� �од� за� ЄДРЮОФОП

20823070.

Грошові��ошти�в�розмірі�201,80��рн.,�що�становить�10%

від� почат�ової� вартості� об’є�та,� вносяться� на� рахно��№

37310009000186� в� бан�� УДК� � Львівсь�ій� області,� �од

бан�� 825014.� Одержвач� �оштів� —� Ре�іональне� відді-

лення� ФДМУ� по� Львівсь�ій� області,� �од� за� ЄДРЮОФОП

20823070.

А*!ціон
 відб*деться
 через
 50
 !алендарних
 днів

після
 п*блі!ації
 інформації
 в
 +азеті
 «Відомості
 при-

ватизації»
 за
 адресою:
 в*л.
 Січових
 Стрільців,
 3,

!імн.
 21,
 м.
 Львів,
 Ре+іональне
 відділення
 ФДМУ

по
Львівсь!ій
 області
 об
 11.00.

Заяви�приймаються�в�робочі�дні�з�9.00�до�18.00,�в�п’ят-

ницю�—� з� 9.00� до� 16.45� в� �імнаті�№� 5� за� адресою:� вл.

Січових� Стрільців,� 3,� м.� Львів;� �інцевий� термін� прийнят-

тя� заяв� про� часть� на� а�ціоні�—�3�дні� до� почат�� прове-

дення� а�ціон.

Ознайомитися�з�об’є�том�можна�за�йо�о�адресою.�Слж-

ба�з�ор�анізації�та�проведення�а�ціон�знаходиться�за�ад-

ресою:� вл.� Січових� Стрільців,� 3,� �імн.� 21,� м.� Львів,� тел.

(032)� 274-12-24,� Ре�іональне� відділення�ФДМУ� по� Львів-

сь�ій�області.

ІНФОРМАЦІЯ

про
 продаж
 на� а��ціоні�майна
 медп*н!т*,

що
 не
 ввійшло
 до
 стат*тно+о
 фонд*

ВАТ
 автотранспортне
 підприємство

«Західводб*д»

(об’є!т
 державної
 форми
 власності)

Назва� об’є�та:�майно� медпн�т.

Адреса�об’є�та:�вл.�Во�зальна,�20,�с.�Мроване�Псто-

митівсь�о�о�район�Львівсь�ої�області.�Балансотримвач:

ВАТ� автотранспортне� підприємство� «Західводбд»,� �од

за� ЄДРЮОФОП�—� 01034998.

Адреса� балансотримвача:� вл.�Во�зальна,� 20,� с.�М-

роване�Пстомитівсь�о�о�район�Львівсь�ої�області.

Відомості� про� об’є�т:� до� с�лад�майна�медпн�т� вхо-

дять:��рісло�стоматоло�ічне,�станов�а�стоматоло�ічна,�бор-

машина,� холодильни�� «Снай�е»,� а�вадистилятор,� стіл� ма-

ніпляційний,� апарат� УВЧ-66,� введені� в� е�сплатацію� 

1983�році.�Стро�� �орисно�о�ви�ористання�вичерпано.�Не-

рхоме� майно� відстнє.

Умови�продаж�:

1.�Без�збереження�профілю�діяльності.

2.�Відчження�або�передача�об’є�та�в�оренд�здійсню-

ється� з�ідно� з� чинним� за�онодавством,� із� збереженням

мов,� на� я�их� він� бв� придбаний.

Умови� розрахн�ів� за� об’є�т� для� юридичних� та� фізич-

них� осіб�—� �рошові� �ошти.

Вартість�об’є�та�без�ПДВ�—�2�459,17��рн.

ПДВ�—� 491,83� �рн.

Почат!ова
 вартість
 об’є!та
 з
 *рах*ванням
 ПДВ

—
 2
 951,00
 +рн.

Плата�за�реєстрацію�заяви�в�розмірі�17��рн.�та�платежі�за

об’є�т� приватизаці ї � вносяться� на� рахно�� №

37180500900001� в� бан�� УДК� � Львівсь�ій� області,� �од

бан�� 825014.� Одержвач� �оштів� —� Ре�іональне� відді-

лення� ФДМУ� по� Львівсь�ій� області,� �од� за� ЄДРЮОФОП

20823070.

Грошові��ошти�в�розмірі�295,10��рн.,�що�становить�10%

від� почат�ової� вартості� об’є�та,� вносяться� на� рахно��№

37310009000186� в� бан�� УДК� � Львівсь�ій� області,� �од

бан�� 825014.� Одержвач� �оштів� —� Ре�іональне� відді-

лення� ФДМУ� по� Львівсь�ій� області,� �од� за� ЄДРЮОФОП

20823070.

А*!ціон
 відб*деться
 через
 50
 !алендарних
 днів

після
 п*блі!ації
 інформації
 в
 +азеті
 «Відомості
 при-

ватизації»,
 за
 адресою:
 в*л.
 Січових
 Стрільців,
 3,

!імн.21,
 м.
 Львів,
 Ре+іональне
 відділення
 ФДМУ

по
Львівсь!ій
 області
 об
 11.00.

Заяви�приймаються�в�робочі�дні�з�9.00�до�18.00,�в�п’ят-

ницю�—� з� 9.00� до� 16.45� в� �імнаті�№� 5� за� адресою:� вл.

Січових� Стрільців,� 3,� м.� Львів;� �інцевий� термін� прийнят-

тя� заяв� про� часть� на� а�ціоні�—�3�дні� до� почат�� прове-

дення� а�ціон.

Ознайомитися�з�об’є�том�можна�за�йо�о�адресою.�Слж-

ба�з�ор�анізації�та�проведення�а�ціон�знаходиться�за�ад-

ресою:� вл.� Січових� Стрільців,� 3,� �імн.� 21,� м.� Львів,� тел.

(032)� 274-12-24,� Ре�іональне� відділення�ФДМУ� по� Львів-

сь�ій�області.

В� інформаційном� повідомленні� про� продаж�на� а�-

ціоні�об’є!та
 +р*пи
Ж
 державної
 форми
 власнос-

ті
 —
 майна
 !л*б*,� що� знаходиться� на� балансі� ВАТ

«Явір»,� за� адресою:� Львівсь�а� область,� Яворівсь�ий� р-

н,� смт� Івано-Фран�ове,� вл.� Львівсь�а,� 55,� опблі�ова-

ном� в� �азеті� «Відомості� приватизації»� від� 27.02.2008

№�7� (498),�замість�слів:� «А�ціон�відбдеться�11� �вітня

2008� р.� за� адресою:� м.� Львів,� вл.� Січових� Стрільців,

3.»,�слід�читати:�«А*!ціон
відб*деться
18
!вітня
2008

р.
 за
 адресою:
 м.
 Львів,
 в*л.
 Січових
 Стрільців,

3,
 !імн.
 21.».

Слова:�«Слжба�з�ор�анізації�та�проведення�а�ціон

знаходиться�за�адресою:�м.�Львів,�вл.�Січових�Стріль-

ців,�3,��імн.�24,�тел.�(032)�272-49-00»,�слід�читати:�«Сл*ж-

ба
 з
 ор+анізації
 та
 проведення
 а*!ціон*
 знахо-

диться
за
адресою:
м.
Львів,
в*л.
Січових
Стріль-

ців,
 3,
 !імн.
 21,
 тел.
 (032)
 274-12-24».

IНФОРМАЦIЯ

Ре+іонально+о
 відділення
 ФДМУ

по
 За!арпатсь!ій
 області
 про
 о+олошення

!он!*рс*
 з
 відбор*
 с*б’є!тів
 оціночної

діяльності,
 я!і
 б*д*ть
 зал*чені

до
 проведення
 незалежної
 оцін!и
 об’є!тів

Назва� об’є�та� оцін�и:� частина� нежитлово�о� приміщення

(вестибюля)площею�2�м2,�що�знаходиться�на�першом�повер-

сі� адміністративно�о� бдин��Бере�івсь�ої� районної� ради.

Місцезнаходження�об’є�та:�90202,�За�арпатсь�а�обл.,

м.� Бере�ове,� вл.� М�ачівсь�а,� 6.

Назва� підприємства� балансотримвача:� Бере�івсь-

�а�районна�рада.

Тел./фа�с:� 8(03141)2-21-40,� 2-45-27,� 2-34-20.

Мета�проведення�незалежної�оцін�и:�визначення�рин-

�ової� вартості� майна� спільної� власності� територіальних

�ромад�сіл,�селищ�Бере�івсь�о�о�район�з�метою�надання

йо�о�в�оренд�для�розміщення�бан�омат.

Балансова�залиш�ова�вартість:�565,69��рн.�станом�на

01.01.2008.

Наявність� об’є�тів,� що� містять� державн� таємницю:

немає.

Ор�анізаційно-правова� форма:� �омнальна.

Запланована� дата� оцін�и:� 31.03.2008.

Кон�рсний� відбір� бде� здійснюватись� відповідно� до

Положення�про��он�рсний�відбір�сб’є�тів�оціночної�ді-

яльності,� затверджено�о� на�азом�ФДМУ� від� 25.11.2003

№�2100�і�зареєстровано�о�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни

19.12.2003�№� 1194/8515.

Вимо�ами�до�претендентів�для�часті���он�рсі�є�на-

явність:

відповідної� �валіфі�ації� оцінювачів� стосовно� об’є�та

оцін�и,� що� має� підтверджватися� чинними� �валіфі�а-

ційними� до�ментами� оцінювачів� та� свідоцтвами� про

реєстрацію�в�Державном�реєстрі�оцінювачів,�виданими

відповідно� до� Поряд�� реєстрації� фізичних� осіб� (оціню-

вачів)� Державном� реєстрі� оцінювачів,� затверджено�о

на�азом� ФДМУ� від� 19.12.2001�№� 2355;

досвід�роботи�сб’є�та�оціночної�діяльності��прове-

денні� оцін�и� майна,� зо�рема� подібно�о� майна;

перелі�� оцінювачів,� я�і� бдть� залчені� до� ви�онання

робіт�з�оцін�и�майна�та�підписання�звітів�про�оцін��майна,

їх�особисто�о�досвід��проведенні�оцін�и�подібно�о�майна.

письмової� з�оди�оцінювачів,� я�их�додат�ово�бде� за-

лчено�сб’є�том�оціночної�діяльності,�до�ви�онання�ро-

біт� з� оцін�и� майна;

� разі� необхідності� —� спеціально�о� дозвол� на� про-

вадження�діяльності,�пов’язаної�з�державною�таємницею,

видано�о� сб’є�т� оціночної� діяльності,� або� відповідних

допс�ів� � оцінювачів,� я�і� перебвають� � трдових� від-

носинах� із� сб’є�том�оціночної� діяльності.

До� часті� в� �он�рсі� можть� бти� допщені� сб’є�ти

оціночної� діяльності,� я�і� діють� на� підставі� сертифі�атів

сб’є�тів�оціночної�діяльності,�виданих�відповідно�до�За-

�он�У�раїни� «Про�оцін��майна,�майнових�прав� та�про-

фесійн� оціночн� діяльність� в� У�раїні»,� я�ими� передба-

чено� здійснення� пра�тичної� діяльності� з� оцін�и� майна

за� напрямами� оцін�и�майна� та� спеціалізаціями� �межах

цих� напрямів,� що� відповідають� об’є�т� оцін�и.

Учасни�ам��он��рс��потрібно�подати�до�ре$іонально$о

відділення�ФДМУ� �он��рсн�� до��ментацію,� я�а� с�лада-

ється�з��он��рсної�пропозиції�та�підтвердних�до��ментів.

До� підтвердних� до��ментів� належать:

заява�на�часть���он�рсі�за�встановленою�формою;

�опія� становчо�о� до�мента� претендента;

�опії� �валіфі�аційних� до�ментів� оцінювачів,� я�і� пра-

цюють��штатном�с�ладі�та�я�их�бде�залчено�до�про-

ведення� оцін�и� та� підписання� звіт� про� оцін�� майна;

�опія�сертифі�ата�сб’є�та�оціночної�діяльності,�вида-

но�о�претендент�Фондом�державно�о�майна�У�раїни;

письмові� з�оди�оцінювачів,� я�их�бде�додат�ово� залчено

претендентом�до�проведення�робіт�з�оцін�и�майна�та�підписан-

ня�звіт�про�оцін��майна,� завірені� їх�особистими�підписами;

інформація� про� претендента� (до�мент,� я�ий�містить

відомості�про�претендента�щодо�йо�о�досвід�роботи,��ва-

ліфі�ації�та�особисто�о�досвід�роботи�з�незалежної�оцін-

�и� оцінювачів,� я�і� працюють� � йо�о� штатном� с�ладі� та

додат�ово�залчаються�ним,�з�незалежної�оцін�и�майна,

�том�числі�подібно�о�майна�тощо).

Кон�рсна�пропозиція�претендента,�подається��запе-

чатаном� �онверті� і� має� містити� пропозицію�щодо� вар-

тості� ви�онання� робіт,� �ошторис� витрат,� пов’язано�о� з

ви�онанням�робіт,�а�та�ож�термін�ви�онання�робіт.

Кон�рсна� до�ментація� подається� � запечатаном

�онверті�з�описом�підтвердних�до�ментів,�що�містяться

в� �онверті.� На� �онверті� необхідно� зробити� поміт�:� «На

�он�рс� з� відбор� сб’є�тів� оціночної� діяльності».

Кон�рсн� до�ментацію� слід� подавати� до� �анцелярії

РВ�ФДМУ� по�За�арпатсь�ій� області� за� адресою:� 88000,

м.� Уж�ород,� вл.� Собранець�а,� 60� до� 17-ї� �од.� �.� ч.

27�березня�2008�р.,� в�лючно.

Кон!*рс
відб*деться
3
!вітня
2008
ро!*
о
10-ї
+од.

!.
 ч.
 в
 РВ
 ФДМУ
 по
 За!арпатсь!ій
 області
 за
 ад-

ресою:
м.
 Уж+ород,
 в*л.
Собранець!а,
 60,
 !.
 303.

Телефони�для�довідо�:� 3-62-68,� 3-71-93.

ІНФОРМАЦІЯ

Ре+іонально+о
 відділення
 Фонд*
 державно+о

майна
 У!раїни
 по
 Івано-Фран!івсь!ій
 області

про
 повторне
 о+олошення
 !он!*рс*
 з
 відбор*

с*б’є!тів
 оціночної
 діяльності,
 я!і
 б*д*ть
 зал*чені

до
 проведення
 незалежної
 оцін!и
 майна

Назва� об’є�та:� незавершене� бдівництво� адміністра-

тивно�о��орпс� (фндамент,��олони,�бетонні�бло�и�для

заповнення� зовнішніх� стін� підвал).

Місцезнаходження� об’є�та�—�м.� Долина� Івано-Фран-

�івсь�ої� обл.,� вл.�Обліс�и,� 36.

Наявність�об’є�тів,�що�містять�державн�таємнцю:�не-

має.

Мета� проведення� незалежної� оцін�и�—� повернення� 

державн� власність.

Запланована� дата� оцін�и:� 27.11.07.

Претенденти�подають�до�ре$іонально$о�відділення��он-

��рсн�� до��ментацію.� Кон��рсна� до��ментація� подаєть-

ся���запечатаном���онверті�з�описом�підтвердних�до��-

ментів,�що�містяться�в��онверті.

До� підтвердних� до��ментів� належать:

заява�на�часть���он�рсі�за�встановленою�формою;

�опія� становчо�о� до�мента� претендента;

�опії� �валіфі�аційних� до�ментів� оцінювачів,� я�і� пра-

цюють� � штатном� с�ладі,� �опії� свідоцтв� про� підвищен-

ня��валіфі�ації�оцінювачів�та�я�их�бде�залчено�до�про-

ведення� оцін�и� та� підписання� звіт� про� оцін�� майна;

письмові� з�оди� оцінювачів,� я�их� бде� додат�ово� за-

лчено�претендентом�до�проведення�робіт�з�оцін�и�май-

на� та� підписання� звіт� про� оцін�� майна,� завірені� їхні-

ми� особистими� підписами;

�опія�сертифі�ата�сб’є�та�оціночної�діяльності,�вида-

но�о�претендент�Фондом�державно�о�майна�У�раїни;

інформація� про� претендента� (до�мент,� я�ий�містить

відомості�про�претендента�щодо�йо�о�досвід�роботи,��ва-

ліфі�ації� та� особисто�о� досвід� роботи� оцінювачів,� я�і

працюють� � йо�о�штатном� с�ладі� та� додат�ово� залча-

ються�ним,�з�незалежної�оцін�и�майна,�� том�числі�по-

дібно�о� майна).

Кон�рсна�пропозиція�претендента�подається��запе-

чатаном�печат�ою�часни�а��он�рс��онверті�і�має�міс-

тити�пропозицію�щодо�вартості�ви�онання�робіт,��аль�-

ляції�витрат,�пов’язаних�з�ви�онанням�робіт,�а�та�ож�тер-

мін� ви�онання� робіт,� я�що� він� не� визначений� в� інфор-

мації� про� проведення� �он�рс.

Копії�до�ментів,�що�подаються�до�Ре�іонально�о�від-

ділення,� повинні� бти� завірені� належним� чином.

Кон!*рс
 відб*деться
 *
 ре+іональном*
 відділен-

ні
 ФДМУ
 31.03.08
 р.
 за
 адресою:
 м.
 Івано-Фран-

!івсь!,
 в*л.
 Січових
 Стрільців,
 15.

Кон�рсн� до�ментацію� подавати� до� �анцелярії� ре-

�іонально�о�відділення�до�16.00�27.03.08�р.�за�адресою:

м.� Івано-Фран�івсь�,� вл.� Січових� Стрільців,� 15,� �імн.

208,�телефон�для�довідо��55-31-39.

ПІДСУМКИ
 КОНКУРСУ

з
 відбор*
 с*б’є!тів
 оціночної
 діяльності

для
 проведення
 незалежної
 оцін!и
 майна,

я!ий
 відб*вся
 11.03.2008
 *
 Ре+іональном*

відділенні
 ФДМУ
 по
 Івано-Фран!івсь!ій
 області

У� зв’яз�� з� тим,� що� на� часть� в� �он�рсі� з� відбор

сб’є�тів� оціночної� діяльності� для� ви�онання�незалежної

оцін�и� незавершено�о� бдівництва� адміністративно�о

�орпс� (Івано-Фран�івсь�а�обл.,�м.�Долина,�вл.�Обліс-

�и,� 36),�що� підля�ає� поверненню� в� державн� власність,

не�надійшло�жодної�заяви,��он��рс�визнано�та�им,�що�не

відб�вся.

ІНФОРМАЦІЯ

Ре+іонально+о
 відділення
 ФДМУ

по
 Київсь!ій
 області
 про
 о+олошення
 !он!*рс*

з
 відбор*
 с*б’є!тів
 оціночної
 діяльності,

я!і
 б*д*ть
 зал*чені
 до
 проведення
 незалежної

оцін!и
 державно+о
 майна

Об’є�т� державної� власності� �рпи� А� —� автомобіль

ЗІЛ-131� МТО� А-1,� державний�№� 44-09� КХН,� що� знахо-

диться� на� балансі� ВАТ� «Ставищансь�е� АТП-13246»� (�од

за�ЄДРПОУ�05538885)�станом�на�31�березня�2008�ро�.

Місцезнаходження:� Київсь�а� обл.,� смт� Ставище,� вл.

Радянсь�а,� 1.
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Мета� проведення� незалежної� оцін�и:� приватизація

державно�о� майна.

Кіль�ість�об’є�тів�необоротних�а�тивів�з�ідно�з�аналі-

тичним� облі�ом:� 1� (один).

Балансова� залиш�ова� вартість� основних� засобів,� не-

завершено�о�бдівництва,�дов�остро�ових�фінансових�ін-

вестицій,� нематеріальних� а�тивів:� 7� 566,00� �рн.

Ор�анізаційно-правова� форма:� державна.

Наявність� об’є�тів,� що� містять� державн� таємницю:

немає.

Запланована� дата� оцін�и:� 31.03.2008р.

Учасни�ам��он��рс��потрібно�подати�до�Ре$іонально$о

відділення�ФДМУ� по� Київсь�ій� області� �он��рсн�� до��-

ментацію,�я�а�с�ладається�з��он��рсної�пропозиції�та�під-

твердних� до��ментів.

До� підтвердних� до��ментів� належать:

заява�на�часть���он�рсі�за�встановленою�формою;

�опія� становчо�о� до�мента� претендента;

�опії� �валіфі�аційних� до�ментів� оцінювачів,� я�і� пра-

цюють��штатном�с�ладі�та�я�их�бде�залчено�до�про-

ведення� оцін�и� та� підписання� звіт� про� оцін�� майна;

письмові� з�оди� оцінювачів,� я�их� бде� додат�ово� за-

лчено�претендентом�до�проведення�робіт�з�оцін�и�май-

на� та� підписання� звіт� про� оцін�� майна,� завірені� їхні-

ми� особистими� підписами;

�опія�сертифі�ата�сб’є�та�оціночної�діяльності,�вида-

но�о�претендент�Фондом�державно�о�майна�У�раїни;

інформація� про� претендента� (до�мент,� я�ий�містить

відомості�про�претендента�щодо�йо�о�досвід�роботи,��ва-

ліфі�ації� та� особисто�о� досвід� роботи� оцінювачів,� я�і

працюють� � йо�о�штатном� с�ладі� та� додат�ово� залча-

ються�ним,�з�незалежної�оцін�и�майна,�� том�числі�по-

дібно�о�майна�тощо);

один� �онверт� із� зазначенням� адреси� часни�ів� �он-

�рс.

Кон�рсна� пропозиція� часни�а� �он�рс� щодо� мов

оплати� відповідно� до� �аль�ляції� витрат� та� термін� ви-

�онання�робіт�подаються��запечатаном��онверті.�Про-

позиції�щодо�мов�ви�онання�робіт�слід�зазначати�в�єди-

ній� одиниці� вимір� —� �алендарних� днях.

Ре�іональне� відділення� бде� роз�лядати� лише� та�і� про-

позиції� часни�ів� �он�рс,� в� я�их� термін� ви�онання� робіт

не�більше�10��алендарних�днів�та�мови�оплати,�я�і�перед-

бачають�оплат�посл��е�сперта�після�продаж�об’є�та.

Кон�рсна� до�ментація� в� запечатаном� �онверті� з

описом�підтвердних�до�ментів,�що�містяться�в� �онвер-

ті,�подається�до�за�ально�о�відділ�РВ�ФДМУ�по�Київсь-

�ій� області� в� десятиденний� термін� (в�лючно)з� момент

опблі�вання� інформаційно�о� повідомлення,� за� адре-

сою:�м.�Київ,�пл.�Л.У�раїн�и,�1,� �імн.�811.

Кон!*рс
 відб*деться
 через
 14
 !алендарних
 днів

від
 дня
 оп*блі!*вання
 інформації
 за
 адресою:

м.
 Київ,
 пл.
 Л.
 У!раїн!и,
 1
 (Ре+іональне
 відді-

лення
 ФДМУ
 по
 Київсь!ій
 області).

Тел.� для� довідо�� 286-80-49.

ІНФОРМАЦІЯ

Ре+іонально+о
 відділення
 Фонд*
 державно+о

майна
 У!раїни
 по
 Львівсь!ій
 області

про
 о+олошення
 !он!*рс*
 з
 відбор*
 с*б’є!тів

оціночної
 діяльності,
 я!их
 б*де
 зал*чено

до
 проведення
 незалежної
 оцін!и
 об’є!тів

приватизації
 державної
 власності

Назва� об’є�та:�спеціальний
 автоб*с
 ЛАЗ-695
 «Н»,

держ.
№
 9365
 ЛВХ.

Адреса:�м.�Львів,�вл.�Пластова,�10.

Балансотримвач:� від�рите� а�ціонерне� товариство

«Львівсь�е� автотранспортне� підприємство� 14631».

Спосіб� приватизації:� а��ціон.

Мета�оцін�и:�визначення�вартості�продаж�об’є�та�на

а�ціоні.

Назва� об’є�та:� ва+ончи!,
 інв.
№
 2018.

Адреса:�м.�Львів,�вл.�Пластова,�10.

Балансотримвач:� від�рите� а�ціонерне� товариство

«Львівсь�е� автотранспортне� підприємство� 14631».

Спосіб� приватизації:� а��ціон.

Мета�оцін�и:�визначення�вартості�продаж�об’є�та�на

а�ціоні.

Назва� об’є�та:� ва+ончи!,
 інв.
№
 2019.

Адреса:�м.�Львів,�вл.�Пластова,�10.

Балансотримвач:� від�рите� а�ціонерне� товариство

«Львівсь�е� автотранспортне� підприємство� 14631».

Спосіб� приватизації:� а��ціон.

Мета�оцін�и:�визначення�вартості�продаж�об’є�та�на

а�ціоні.

Учасни�ам��он��рс��потрібно�подати�до��он��рсної��о-

місії�та�і�до��менти:� заяв�на�часть���он�рсі� за�вста-

новленою�формою�(відповідно�до�Положення�про��он�р-

сний�відбір� сб’є�тів�оціночної�діяльності,� затверджено-

�о� на�азом�ФДМУ� від� 25.11.2003� р.�№�2100);� �опію� с-

тановчо�о� до�мента� претендента;� �опії� �валіфі�аційних

до�ментів� оцінювачів,� я�і� працюють� � штатном� с�ладі

та�я�их�бде�залчено�претендентом�до�проведення�оцін-

�и� та� підписання� звіт� про� оцін�� майна;� письмові� з�о-

ди� оцінювачів,� я�их� бде� додат�ово� залчено� претен-

дентом�до�проведення�робіт�з�оцін�и�та�підписання�звіт

про� оцін�� майна,� завірені� їхніми� особистими� підписа-

ми;��опію�сертифі�ата�сб’є�та�оціночної�діяльності,�ви-

дано�о�претендент�ФДМУ,�інформацію�про�претендента

(до�мент,�я�ий�містить�відомості�про�претендента�щодо

йо�о�досвід�роботи,� �валіфі�ації� та� особисто�о�досвід

роботи�оцінювачів,�я�і�працюють��йо�о�штатном�с�ладі

та� додат�ово� залчаються� ним,� з� незалежної� оцін�и,� 

том�числі�подібно�о�майна�тощо).

Кон�рсна�пропозиція�претендента�подається�в�запеча-

таном� �онверті� і� повинна�містити� пропозицію�щодо� вар-

тості�ви�онання�робіт,��аль�ляції�витрат,�пов’язаних�з�ви-

�онанням�робіт,�а�та�ож�термін�ви�онання�робіт,�я�що�він

не� визначений� в� інформації� про� проведення� �он�рс.

Кон!*рс
 відб*деться
 в
 Ре+іональном*
 відділенні

ФДМУ
по
Львівсь!ій
області
2
!вітня
2008
р.
о
12.00

за
 адресою:
 м.
 Львів,
 в*л.
 Січових
 Стрільців,
 3.

До�менти� приймаються� РВ�ФДМУ� по� Львівсь�ій� об-

ласті�до�16.45�28�березня�2008�р.�Телефон�для�довідо�:

(0322)72-20-67.

ІНФОРМАЦІЯ

РВ
 ФДМУ
 по
 Хар!івсь!ій
 області

про
 о+олошення
 !он!*рс*
 з
 відбор*

с*б’є!тів
 оціночної
 діяльності

1.�Мета�проведення�незалежної�оцін�и:�незалежна�оцін-

�а�почат�ової�вартості�об’є�та�малої�приватизації� (�рпа

А),�що�приватизється�шляхом�продаж�на� а�ціоні.

Назва�підприємства� (об’є�та�оцін�и):�нежитлова
б*-

дівля
!рамниці,
літ.
А-1,
за+альною
площею
69,9
м2,

що�знаходиться�на�балансі�Фермерсь�о�о��осподарства

«Альфа».

Місцезнаходження� підприємства� (об’є�та� оцін�и):

Хар�івсь�а�обл.,�Золочівсь�ий�р-н,�с.�Сто�нії,� вл.�Цент-

ральна,� бд.� 23.

Галзь�народно�о��осподарства,�основні�види�прод�-

ції�(посл�),�що�виробляються:�тор�івля.

Відомості� про� об’є�т:� одноповерхова� нежитлова� де-

рев’яна,� об�ладена� це�лою,� бдівля� �рамниці,� літ.� А-1,

за�альною�площею�69,9�м2,�1969�ро��побдови.

Балансова� залиш�ова� вартість� основних� засобів,� не-

завершено�о�бдівництва,�дов�остро�ових�фінансових�ін-

вестицій,� нематеріальних� а�тивів:� дорівнює� нлю� ста-

ном�на�31.03.2008�р.

Наявність� об’є�тів,� що� містять� державн� таємницю

(та�,�ні� ):�ні.

Ор�анізаційно-правова� форма� (державна/орендна):

державна.

Запланована� дата� оцін�и:� 31.03.2008� р.

Термін� ви�онання� робіт� —� 10� �алендарних� днів.

Звіт� про� оцін�� має� бти� с�ладений� державною� мо-

вою.

2.�Мета�проведення�незалежної�оцін�и:�незалежна�оцін-

�а�почат�ової�вартості�об’є�та�малої�приватизації� (�рпа

А),�що�приватизється�шляхом�продаж�на� а�ціоні.

Назва�підприємства� (об’є�та�оцін�и):�нежитлова
б*-

дівля
 !рамниці,
 літ.
 А-1,
 за+альною
 площею

115,2
м2,�що�знаходиться�на�балансі�Фермерсь�о�о��ос-

подарства� «Альфа».

Місцезнаходження� підприємства� (об’є�та� оцін�и):

Хар�івсь�а� обл.,� Золочівсь�ий� р-н,� с-ще� Одноробів�а,

вл.�Поштова,�бд.�51.

Галзь�народно�о��осподарства,�основні�види�прод�-

ції�(посл�),�що�виробляються:�тор�івля.

Відомості�про�об’є�т:�одноповерхова�нежитлова�це�ля-

на� бдівля� �рамниці,� літ.� А-1,� за�альною� площею� 115,2

м2,� 1972� ро�� побдови.

Балансова� залиш�ова� вартість� основних� засобів,� не-

завершено�о�бдівництва,�дов�остро�ових�фінансових�ін-

вестицій,� нематеріальних� а�тивів:� 9� 108,00� �рн.� станом

на� 31.03.2008� р.

Наявність� об’є�тів,� що� містять� державн� таємницю

(та�,�ні� ):�ні.

Ор�анізаційно-правова� форма� (державна/орендна):

державна.

Запланована� дата� оцін�и:� 31.03.2008� р.

Термін� ви�онання� робіт� —� 10� �алендарних� днів.

Звіт� про� оцін�� має� бти� с�ладений� державною� мо-

вою.

Розрахно��за�до�овором�на�ви�онання�робіт�з�оцін-

�и�майна�бде�проводиться�при�отриманні�фінансван-

ня� з� державно�о� бюджет� відповідно�о� �ошторис� на

витрати,� пов’язані� з� фн�ціями� приватизації� держав-

но�о�майна.

Учасни�ам��он��рс��потрібно�подати�до��он��рсної��о-

місії��он��рсн��до��ментацію,�я�а�с�ладається�з��он��р-

сної�пропозиції�та�підтвердних�до��ментів�(на�аз�ФДМУ

№�2100�від�25.11.2003�р.�із�змінами�і�доповненнями,�вне-

сеними� на�азами�ФДМУ� від� 24.11.2005р.�№� 3035,� від

18.09.2006� р.�№� 1420,� від� 19.06.2007� р.�№� 977� ).� До

підтвердних� до��ментів� належать:

заява�на�часть���он�рсі�за�встановленою�формою;

�опія� становчо�о�до�мента�претендента,� �опії� �валіфі-

�аційних� до�ментів� оцінювачів;� �опії� посвідчень� про

підвищення� �валіфі�ації� оцінювачів� за� напрямами,� я�і

працюють� � штатном� с�ладі� та� я�их� бде� залчено� до

проведення� оцін�и� та� підписання� звіт� про� оцін�� май-

на;� письмові� з�оди�оцінювачів,� я�их� бде�додат�ово� за-

лчено�претендентом�до�проведення�робіт�з�оцін�и�май-

на� та� підписання� звіт� про� оцін�� майна,� завірені� їхні-

ми� особистими� підписами;� �опія� сертифі�ата� сб’є�та

оціночної� діяльності,� видано�о� претендент� ФДМУ;� ін-

формація�про�претендента�(до�мент,�я�ий�містить�відо-

мості�про�претендента�щодо�йо�о�пра�тично�о�досвід�ро-

боти�з�незалежної�оцін�и,��валіфі�ації�та�особисто�о�дос-

від� роботи� оцінювачів� з� незалежної� оцін�и� майна,� я�і

працюють��йо�о�штатном�с�ладі�та�бдть�залчені�до

ви�онання�оцін�и,�а�та�ож�тих,�що�додат�ово�залчають-

ся� ним),� один� �онверт� із� зазначенням� адреси� часни�а

�он�рс.

Кон�рсна� пропозиція� претендента� подається� � за-

печатаном� �онверті� і� має� містити� пропозицію� щодо

вартості� ви�онання� робіт,� �аль�ляції� витрат,� пов’яза-

них� з� ви�онанням� робіт,� а� та�ож� термін� ви�онання

робіт.

Пропозиції�щодо�термін�ви�онання�робіт�слід�зазна-

чати� в� єдиній� одиниці� вимір� —� �алендарних� днях.

У�разі�невідповідності,�неповноти��он�рсної�до�мен-

тації�або�її�несвоєчасно�о�подання,�претендент�до�часті

��он�рсі�не�допс�ається.

Кон�рсна� до�ментація� подається� в� запечатаном

�онверті�з�описом�підтвердних�до�ментів,�що�містяться

в� �онверті.� На� �онверті� слід� зробити� відміт�:� «На� �он-

�рс� з� відбор� сб’є�тів� оціночної� діяльності».

До�менти�на� часть� � �он�рсі� подаються�до�відділ

слжбово�о�діловодства�Ре�іонально�о�відділення�ФДМУ

по�Хар�івсь�ій�області�до�01.04.2008�р.�за�адресою:�61024,

м.� Хар�ів,� вл.� Гданова,� 18,� 3-й� поверх,� �імн.� 308.

Кон!*рс
 відб*деться
 04.04.2008р.
 в
 Ре+іональ-

ном*
 відділенні
 ФДМУ
 по
 Хар!івсь!ій
 області
 за

адресою:
 61024,
 м.
 Хар!ів,
 в*л.
 Г*данова,
 18,

3-й
 поверх,
 !імн.
 313,
 о
 15.00.

Тел.� для� довідо�:� (057)704-16-98.

ІНФОРМАЦІЯ

Ре+іонально+о
 відділення
 ФДМУ

по
 Херсонсь!ій
 області
 про
 о+олошення

!он!*рс*
 з
 відбор*
 с*б’є!тів
 оціночної

діяльності,
 я!і
 б*д*ть
 зал*чені
 до
 проведення

оцін!и
 !ом*нально+о
 майна

Об‘є�т� �рпи� А� �омнальної� власності� —� нежитлова

бдівля�за�альною�площею�187,0�м2,�що�знаходиться�на

балансі� Таврійсь�о�о� місь�ви�он�ом� та� розташований

за�адресою:�Херсонсь�а�область,�м.�Таврійсь�,�вл.�Гай-

дара,�7б.

Спосіб� приватизації� —� ви��п� орендарем� з� �омпен-

сацією�невід’ємних�поліпшень�(рішення�Таврійсь�ої�місь-

�ої� ради� від� 24.01.08� ро��№�229).

Мета� оцін�и�—� визначення� рин�ової� вартості� об’є�та

для� приватизації� шляхом� ви�п� орендарем.

Запланована� дата� оцін�и� 31.03.08.

Для��часті����он��рсі�претенденти�подають��он��рсн�

до��ментацію�в�запечатаном���онверті�з�описом�підтвер-

дних�до��ментів� (на�аз�ФДМУ�№�2100�від�25.11.2003):

заяв�на�часть���он�рсі�за�встановленою�формою;

�опію� становчо�о� до�мента� претендента;

�опі ї � �валіфі�аційних� до�ментів,� оцінювачів,� я�і

працюють� � штатном� с�ладі� та� я�их� бде� залчено

до� проведення� оцін�и� та� підписання� звіт� про� оцін�

майна;

письмові� з�оди� оцінювачів,� я�их� бде� залчено� пре-

тендентом�до�проведення�робіт�з�оцін�и�майна�та�підпи-

сання� звіт� про� оцін��майна,� завірені� їхніми� особисти-

ми� підписами;

�опію� сертифі�ата� сб’є�та� оціночної� діяльності,

видано�о�претендент�Фондом�державно�о�майна�У�-

ра їни;

інформацію�про�претендента� (до�мент,�я�ий�містить

відомості�про�претендента�щодо�йо�о�досвід�роботи,��ва-

ліфі�ації� та� особисто�о� досвід� роботи� оцінювачів,� я�і

працюють� � йо�о�штатном� с�ладі� та� додат�ово� залча-

ються�ним,�з�незалежної�оцін�и�майна,�� том�числі�по-

дібно�о�майна�тощо).

Кон�рсна�пропозиція�претендента�подається��запе-

чатаном� �онверті� і� має� містити� пропозицію�щодо� вар-

тості� ви�онання� робіт,� �аль�ляції� витрат,� пов’язаних� з

ви�онанням� робіт,� та� термін� ви�онання� робіт� (не� біль-

ше� 15� �алендарних� днів).

У�разі�невідповідності,�неповноти��он�рсної�до�мен-

тації�або�її�несвоєчасно�о�подання�претендент�до�часті�

�он�рсі�не�допс�ається.

Кон!*рс
відб*деться
03.04.08
р.
за
адресою:
м.

Херсон,
 б*львар
Мирний,
 3,
 РВ
ФДМУ
 по
 Херсон-

сь!ій
 області.

Кон�рсна� до�ментація� приймається� до� 31.03.08� р.

(в�лючно)за�адресою:�м.�Херсон,�бльвар�Мирний,�3,�РВ

ФДМУ�по�Херсонсь�ій� області,� �імн.� 502,� тел.� для�дові-

додо�� 49-33-68.

ІНФОРМАЦІЯ

Ре+іонально+о
 відділення
 ФДМУ

по
 Черні+івсь!ій
 області
 про
 о+олошення

!он!*рс*
 з
 відбор*
 с*б’є!тів
 оціночної

діяльності,
 я!і
 б*д*ть
 зал*чені

до
 проведення
 незалежної
 оцін!и

Назва�об’є�та�оцін�и:�об’є�т�державної�власності��р-

пи� А�—� о�реме� індивідально� визначене� майно-спор-

да�(повітряна�перехідна��алерея)площею�436,4�м2,�я�а�не

ввійшла� до� статтно�о� фонд� ВАТ� «Прилць�ий� м’ясо-

�омбінат».

Адреса�об’є�та�оцін�и:�Черні�івсь�а�обл.,�м.�Прил�и,

вл.�Држби� народів,� 34.

Мета� проведення� оцін�и:� визначення� вартості.

Спосіб� приватизації:� а��ціон.

Запланована� дата� оцін�и:� 31.03.2008� р.

Кон�рсний� відбір� сб’є�тів� оціночної� діяльності� б-

де� здійснюватися� відповідно� до� вимо�� Положення� про

�он�рсний�відбір�сб’є�тів�оціночної�діяльності,�що�зат-

верджене� на�азом� ФДМУ� від� 25.11.2003� р.�№� 2100� та

зареєстроване�МЮУ�19.12.2003�р.�№�1194/8515.

Вимо�ами�до�претендентів�для�часті���он�рсі�є�на-

явність:

відповідної� �валіфі�ації� оцінювачів� стосовно� оцін�и

об’є�та,� що� має� підтверджватися� чинними� �валіфі�а-

ційними� до�ментами� оцінювачів� та� свідоцтвами� про

реєстрацію�в�Державном�реєстрі�оцінювачів,�виданими

відповідно� до� Поряд�� реєстрації� фізичних� осіб� (оціню-

вачів)� Державном� реєстрі� оцінювачів,� затверджено�о

на�азом�ФДМУ�від�19.12.01�№�2355�і�зареєстровано�о�в

МЮУ� 28.12.01�№� 1092/6283;

досвід�сб’є�та�оціночної�діяльності��проведенні�оцін-

�и�майна,� зо�рема,� подібно�о�майна;

до� часті� в� �он�рсі� можть� бти� допщені� сб’є�ти

оціночної� діяльності,� я�і� діють� на� підставі� сертифі�атів

сб’є�тів�оціночної�діяльності,� виданих�відповідно�до�ЗУ

«Про� оцін�� майна,� майнових� прав� та� професійн� оці-

ночн� діяльність� в� У�раїні»,� я�ими� передбачено� здійс-

нення� пра�тичної� діяльності� з� оцін�и� майна� за� напря-

мами�оцін�и�майна�та�спеціалізаціями��межах�цих�нап-

рямів,� що� відповідають� об’є�т� оцін�и.

Претендентам�потрібно�подати�до�ре$іонально$о�від-

ділення� �он��рсн�� до��ментацію,� я�а� подається� в� за-

печатаном���онверті�з�описом�підтвердних�до��ментів,

що�містяться�в��онверті.�До�підтвердних�до��ментів�на-

лежать:

заява� на� часть� � �он�рсі� за� встановленою�формою

(відповідно�до�Положення�про��он�рсний�відбір�сб’є�-

тів� оціночної� діяльності,� затверджено�о� на�азом� ФДМУ

№� 2100� від� 25.11.03);

�опія� становчо�о� до�мента� претендента;

�опії� �валіфі�аційних� до�ментів� оцінювачів,� я�і� пра-

цюють��штатном�с�ладі,�та,�я�их�бде�залчено�до�про-

ведення� оцін�и� та� підписання� звіт� про� оцін�� майна;

письмові� з�оди� оцінювачів,� я�их� бде� додат�ово� за-

лчено�претендентом�до�проведення�робіт�з�оцін�и�май-

на� та� підписання� звіт� про� оцін�� майна,� завірені� їхні-

ми� особистими� підписами;

�опія�сертифі�ата�сб’є�та�оціночної�діяльності,�вида-

но�о�претендент�Фондом�державно�о�майна�У�раїни;

інформація� про� претендента� (до�мент,� я�ий�містить

відомості�про�претендента�щодо�йо�о�досвід�роботи,��ва-

ліфі�ації� та� особисто�о� досвід� роботи� оцінювачів,� я�і

працюють� � йо�о�штатном� с�ладі� та� додат�ово� залча-

ються�ним,�з�незалежної�оцін�и�майна,�� том�числі�по-

дібно�о�майна�тощо).

Кон�рсна�пропозиція�претендента�подається��запе-

чатаном� �онверті� і� має� містити� пропозицію�щодо� вар-

тості� ви�онання� робіт,� �аль�ляції� витрат,� пов’язаних� з

ви�онанням�робіт,�а�та�ож�термін�ви�онання�робіт�(заз-

начається� в� єдиній� одиниці� вимір� —� �алендарних

днях).

У�разі�невідповідності,�неповноти��он�рсної�до�мен-

тації�або�її�несвоєчасно�о�подання�претендент�до�часті�

�он�рсі�не�допс�ається.

Кон!*рс
 відб*деться
 *
 Ре+іональном*
 відділенні

ФДМУ
по
Черні+івсь!ій
області
о
15.00
14
!вітня
2008

р.
 за
 адресою:
 м.
 Черні+ів,
 проспе!т
Мир*,
 43.

До�менти� приймаються� до� 8� �вітня� 2008� р.� (в�люч-

но)за� адресою:� м.� Черні�ів,� проспе�т� Мир,� 43,� �.� 325,

тел.� для� довідо�� (04622)77-98-84.
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Департамент
продаж�
а�цій
на
фондових
рин�ах
та
проведення
а��ціонів,
т.
286-34-30

DJI
 —
 Амери!ансь!ий
 фондовий
 інде!с

СВІТОВІ�ФОНДОВІ�РИНКИ:�ДИНАМІКА�ЗМІН

Тор�и� на� амери�ансь�ом� рин�� 07.03.08� та� 10.03.08

за�інчилися� помітним� зниженням:� за� дві� тор�овельні� сесії

Dow�Jones�втратив�близь�о�2,5�%�і�опстився�нижче�оцін�и

в� 12� 000� пн�тів.� Слаб�� динамі�� амери�ансь�их� інде�-

сів�спричинили�побоювання�стосовно�то�о,�що�амери�ан-

сь�а�е�ономі�а�не�зможе�ни�нти�рецесії,�навіть�незважа-

ючи�на�різ�е�зниження�ставо��ФРС�США.�Цінні�папери�ро-

сійсь�их� �омпаній� в� Нью-Йор�� тор�валися� відповідно

до� стан� рин�:� найбільші� втрати� за� підсм�ами� двох� се-

сій�понесли�розпис�и�Мечела,�що�впали�більш�я��на�10�%.

Chevron�Corp.�і�Alcoa�Inc.�стали�лідерами�продаж,�в�резль-

таті�я�о�о�Dow�Jones�Industrial�Average�перше�із�січня�зни-

зився� під� оцін�� 12,000.� Аналіти�и� Friedman,� Billings,

Ramsey�&�Co.�знизили�рівень�ре�омендацій�відносно�а�цій

Alcoa,� відзначивши� ймовірність� падіння� цін� на� метали.

FTSE
 —
 Британсь!ий
 фондовий
 інде!с

Минлий� тиждень� та�ож� приніс� розчарвання� для

європейсь�их� фондових� рин�ів.� Побоювання� рецесії� в

США� й� спе�ляції� щодо� втрат,� ви�ли�аних� �рахом� на

іпотечном� рин�� �редитвання,� зробили� основний

тис�� на� рино�.� FTSE� Eurofirst� 300� за� 5� тор�овельних

днів� пав� на� 3,5%� до� 1,269.42.� Основний� дар� прий-

шовся�на�фінансовий�се�тор,�де�а�ції�UBS�подешевша-

ли�на�12,1%,�а�ції� Julius�Baer�—�на�7,9%.�Серед�стра-

хових� �омпаній� втрати� понесли� �олландсь�а� �омпанія

Aegon� (-7,8%),�а�та�ож�Swiss�Re� (-5,8%),�Zurich�Finan-

cial� (-7,7%)� і� Axa� (-7,8%).� А�ції� францзь�о�о� бан�

Societe� Generale� впали� на� 8,6%,� італійсь�о�о� Banco

Popolare�—�на�8,5%,�а�австрійсь�о�о�Raiffeisen�Interna-

tional� —� на� 6,2%.

RTSI
 —
 Російсь!ий
 фондовий
 інде!с

Інде�с�РТС��перший�тиждень�весни,�з�3�до�7�березня,

знизився� на� 2,49%� —� до� 2012,65� пн�та.� А�тивність

інвесторів��цей�період�бла�невисо�ою:�денні�обороти�на

�ласичном� рин�� а�цій� РТС� становили� 38� дол.� США�—

96� млн� рблів.

Тиждень�почався�зі�зниження�цін�більшості�фішо�,�од-

на�� від� серйозно�о� осідання� інде�с� врятвали� папери

«Норни�ель»,� «Роснефть»� і� «Полюс� Золото».� А�ції� «Нор-

ни�еля»,� напри�лад,� дістали� підтрим�� по�пців� завдя-

�и�новинам�про�плани�щодо�злиття�з�«Газметаллом»,�я�им

правляє� «Металлоинвест».� За� дея�ими� повідомлення-

ми,� «Норни�ель»� бв� попередньо� оцінений� в� 60� млрд

дол.�США,�або�майже�315�дол.�США�за�а�цію,�що�помітно

вище� ціни� поточно�о� рин�.

Лідерами� падіння� в� період� з� 3� до� 7� березня� серед

а�цій,�що�пройшли�лістин���РТС,�стали�папери�АТ�«Трб-

ная� металлр�ичес�ая� �омпания»� (-15%),� АТ� «А�рон»

(-13%)� і�ВТБ� (-11%).�Водночас�лідерами�зростання�ста-

ли� а�ції� АТ� «Лебедянс�ий»� (+7%),� АТ� «Челябинс�ий

цин�овий� завод»� (+6%)� і � АТ� «Уралсвязьинформа»

(+5%).

NIKKEI
 —
 Японсь!ий
 фондовий
 інде!с

Тижневі� втрати� азіатсь�их� фондових� рин�ів� стали

ма�симальними�починаючи� із�серпня�2007�ро�:�япон-

сь�ий�Nikkei� 225�Stock�Average� втратив�6%.�Та�� само,

я�� � Європі� й� США,� більш� а�тивно� інвестори� збвали

а�ції� фінансових� �омпаній,� де� Mitsubishi� UFJ� Financial

Group� Inc.� втратив� 8,9%,� а�ції� Sumitomo� Mitsui� Finan-

cial� Group� Inc.� подешевшали� на� 11%,� а� а�ції� Westpac

Banking� Corp.� пали� на� 9,4%� на� тлі� побоювань,� що

трива тим т ь � пов і домлення � б ан � і в � п ро � зби т �и ,

пов’язані� із� �рахом�рин�� іпотечно�о� �редитвання� в

США.� Та�ож�постраждали� �омпанії-е�спортери:�Sony

Corp.� (-7,6%)� і�Canon� Inc.� (-6%).

PFTS
 —
 У!раїнсь!ий
 фондовий
 інде!с

Інде�с� ПФТС� за� перший� тиждень� березня� виріс

на � 0 ,89 � пн�та � (+0 ,08%) , � п іднявшись � і з � 1102 ,08

інде�сних� пн�та� (станом� на� 29� люто�о)� до� 1102,97

інде�сних� пн�та� (станом� на� 6� березня).� На� попе-

редньом� тижні � інде�с� ПФТС� знизився� на� 0,45%,

або� 4,99� інде�сних� пн�та.

На� дм�� �раїнсь�их� аналіти�ів,� тор�овельна� а�-

тивність� на� рин�� �раїнсь�их� а�цій� по�и� бде� не-

висо�ою� й,� я�що� не� відбдеться� �ардинальних� змін

� взаєминах� між� Се�ретаріатом� Президента, � Уря-

дом� і�Парламентом�У�раїни,� навряд�чи�цінове� �оли-

вання�по�більшості�паперів,�що�тор�ються,�бде�пе-

ревищвати�10�—�15%,�а� інде�с�ПФТС�зміниться�від

сво�о� поточно�о� значення� більш� я�� на� 2�—�4%.�При

цьом�можливе� зростання�ціни�цінних� паперів� в� ос-

новном�бде�відбватися�на��орот�остро�ових�спе-

�лятивних� операціях, � ви�ли�аних� пблі�ацією� �-

ра їнсь�ими� �орпорац іями� б ільш� позитивних , � н іж

очі�валося� раніше,� підсм�ів� щодо� операційної� ді-

яльності�в�2007�році,�розподіл�річно�о�прибт��або

о�олошених� перспе�тивних� виробничо- інвестицій-

них� планах� підприємств� на� середньостро�овий� пе-

ріод� час.

ІНФОРМАЦІЯ

Ре+іонально+о
 відділення
 ФДМУ

по
 м.
 Києв*
 про
 о+олошення
 !он!*рс*

з
 відбор*
 с*б’є!тів
 оціночної
 діяльності,

я!их
 б*де
 зал*чено
 до
 проведення
 незалежної

оцін!и
 об’є!тів
 приватизації

Об’є�т�державної�власності:�нежитлові�приміщення�за-

�альною�площею�55,7�м2,�що�розташовані�за�адресою:�м.

Київ,� вл.�А�адемі�а�Корольова,� 10в,� літ.� А.

Учасни�ам��он��рс��потрібно�подати�до�Ре$іонально$о

відділення�Фонд��державно$о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�

�он��рсн�� до��ментацію,� я�а� с�ладається� з� �он��рсної

пропозиції�та�підтвердних�до��ментів.

До� підтвердних� до��ментів� належать:

заява�на�часть���он�рсі�(за�встановленою�формою);

�опія� становчо�о� до�мента� претендента;

�опії� �валіфі�аційних� до�ментів� оцінювачів,� я�і� пра-

цюють��штатном�с�ладі�та�я�их�бде�залчено�до�про-

ведення� оцін�и� та� підписання� звіт� про� оцін�� майна;

письмові� з�оди� оцінювачів,� я�их� бде� додат�ово� за-

лчено�претендентом�до�проведення�робіт�з�оцін�и�май-

на� та� підписання� звіт� про� оцін�� майна,� завірені� їхні-

ми� особистими� підписами;

�опія�сертифі�ата�сб’є�та�оціночної�діяльності,�вида-

но�о�претендент�Фондом�державно�о�майна�У�раїни;

інформація� про� претендента� (до�мент,� я�ий�містить

відомості�про�претендента�щодо�йо�о�досвід�роботи,��ва-

ліфі�ації� та� особисто�о� досвід� роботи� оцінювачів,� я�і

працюють� � йо�о�штатном� с�ладі� та� додат�ово� залча-

ються�ним,�з�незалежної�оцін�и�майна,�� том�числі�по-

дібно�о�майна�тощо).

Кон�рсна�пропозиція�претендента�подається��запеча-

таном� �онверті� і� має� містити� пропозицію�щодо� вартості

ви�онання� робіт,� �аль�ляції� витрат,� пов’язаних� з� ви�о-

нанням� робіт,� а� та�ож� термін� ви�онання� робіт,� я�що� він

не� визначений� в� інформації� про� проведення� �он�рс.

Пропозиції� щодо� мов� термін� ви�онання� робіт� слід

зазначати� в� єдиній� одиниці� вимір� —� �алендарних

днях.

Кон�рсна� до�ментація� претендента� подається� на

�ожний�об’є�т�о�ремо��запечатаном��онверті�з�описом

підтвердних�до�ментів,�що�містяться�в��онверті.�На��он-

верті�необхідно�зробити�відміт�:� «На��он�рс�з�відбор

сб’є�тів� оціночної� діяльності».

Кон!*рс
відб*деться
11
!вітня
2008
р.
о
10.00
в

Ре+іональном*
 відділенні
 Фонд*
 державно+о
 май-

на
У!раїни
по
м.
Києв*
за
адресою:
м.
Київ,
б*ль-

вар
Шевчен!а,
 50+,
 тел.
 для
 довідо!:
 235-53-86.

До�менти�приймаються�до�12.30�7��вітня�2008�р.�за

адресою:� м.� Київ,� бльвар� Т.�Шевчен�а,� 50�,� �імн.� 215.

Тел.� для� довідо�:� 235-53-86.

ІНФОРМАЦІЯ

Фонд*
 майна
 Автономної
 Респ*блі!и
 Крим

про
 підс*м!и
 !он!*рс*
 з
 відбор*
 с*б’є!тів

оціночної
 діяльності,
 я!их
 б*де
 зал*чено

до
 проведення
 незалежної
 оцін!и
 об’є!тів

Переможцями� �он�рс� з� відбор� сб’є�тів� оціночної

діяльності,� що� відбвся� 05.03.2008,� для� оцін�и:

майна,� що� належить� Автономній� Респбліці� Крим�—

бдівлі� �олишньо�о� дитячо�о� сад�а� на� 50� місць,� що� не

ввійшла��процесі�приватизації�до�статтно�о�фонд�КСП

«Надежда»,�за�адресою:�Автономна�Респблі�а�Крим,�Со-

вєтсь�ий� район,� с.� Надежда,� вл.�Мир,� 16,�—� визнано

Кримсь�ий� респ�блі�ансь�ий� центр� облі��� нер�хомо$о

майна;

майна,� що� належить� Автономній� Респбліці� Крим�—

нежитлової�бдівлі�за�альною�площею�686,4�м2� із��оспо-

дарсь�о-побтовими� бдовами,� що� знаходиться� на� ба-

лансі�Допоміжної�слжби�Ради�міністрів�Автономної�Рес-

пблі�и�Крим,�за�адресою:�Автономна�Респблі�а�Крим,

м.�Сімферополь,�вл.�Вой�ова,�3,�—�визнано�ПП�«Фірма

«РЕАЛ-ЕКСПЕРТ»;

об’є�та,�що�підля�ає�поверненню��власність�Автоном-

ної� Респблі�и�Крим�—�вбдовано�о� продовольчо�о�ма-

�азин� з� підвальним� приміщенням� за� адресою:� Авто-

номна�Респблі�а�Крим,�Джан�ойсь�ий�район,�с.�Світле,

вл.�Леніна�—�визнано�ПП�«Центр�по�оцінці�майна�«Тав-

рида-Е�сперт».

ПІДСУМКИ
 КОНКУРСУ,

я!ий
 відб*вся
 06.03.2008
 *
 Ре+іональном*

відділенні
 Фонд*
 державно+о
 майна
 У!раїни

по
 За!арпатсь!ій
 області,
 з
 відбор*
 с*б’є!тів

оціночної
 діяльності
 для
 проведення

незалежної
 оцін!и
 майна

Назва� об’є�та� оцін�и:� автомобіль� мар�и� ГАЗ� 3110,

1999�р.�вип.,�реєстраційний�номер�01606�РТ,�номер��-

зова� 6С311000Х0270942.� Місцезнаходження� об’є�та:

90262,�За�арпатсь�а�обл.,�Бере�івсь�ий�р-н,� с.�Четфал-

ва,�вл.�Петефі,�92.�Переможцем��он�рс�визнано�ТОВ

«ТриК»� (м.� Бере$ово).

ІНФОРМАЦІЯ

про
 підс*м!и
 !он!*рс*
 з
 відбор*
 с*б’є!тів

оціночної
 діяльності,
 я!ий
 відб*вся

в
 Ре+іональном*
 відділенні
 ФДМУ

по
 Запорізь!ій
 області
 06.03.2008

Переможцем� по� об’є�тах:� диван-л іж�о, � інв . � №

7628,� �од� 5402358.32.ААББВЕ659;� трельяж,� інв.� №

7626, � �од � 5402358.32 .ААББВЕ661; � шафа, � інв . � №

7624 , � �од � 5402358 .32 .ААББВЕ664 ; � холодильни�

«Мороз�о» , � і нв . � №� 7268 , � �од � 5402358 .32 .ААББ-

ВЕ667 ; � п а р абол і ч н а � а н т е н а , � і н в . � № � 7068 , � � о д

5402358 . 32 . ААББВЕ669 ; � п о с домийна � машина ,

інв.� №� 7389,� �од� 5402358.32.ААББВЕ673;� рибочис-

т�а� РО-1,� інв.�№� 7234,� �од� 5402358.32.ААББВЕ674;

х л і б о р і з � а � ПХР - 2 0 0 , � і н в . � № � 7 3 35 , � � о д

5402358.32.ААББВЕ675. � Місцезнаходження� об’є�-

та:� Запорізь�а� обл.,� Михайлівсь�ий� р-н,� с.� Брча�,

визнано� — � СПД-ФО� Ж�$ан� В.� С.

ІНФОРМАЦІЯ

про
 підс*м!и
 !он!*рс*,

я!ий
 відб*вся
 06.03.2008

в
 Ре+іональном*
 відділенні
 ФДМУ

по
 Житомирсь!ій
 області,
 з
 відбор*

претендентів
 —
 с*б’є!тів
 оціночної
 діяльності,

я!і
 б*д*ть
 зал*чені
 для
 здійснення

незалежної
 оцін!и

Переможцем��он�рс�визнано:

ФОП� Савч��� Є.� І.� —� по� об’є�т� �рпи� А� —� бдівлі

за�ритої�стоян�и�автомобілів�за�альною�площею�333,4�м2,

що�орендється�ТОВ�МП�«Алмаз»�ЛТД,�перебває�на�ба-

лансі�ВК�«Кремінь»� і�розташована�в�Коростенсь�ом�ра-

йоні,�с.�Іс�орость,�вл.�Центральна,1а.

ФОП� Савч��� Є.� І.� —� по� об’є�т� �рпи� А� —� бдівлі

механічної�майстерні�за�альною�площею�383,4�м2,�що�орен-

дється�ТОВ�МП�«Алмаз»�ЛТД,�перебває�на�балансі�ВК

«Кремінь»�і�розташована�в�Коростенсь�ом�районі,�с.�Іс-

�орость,�вл.�Центральна,�1а.

ІНФОРМАЦІЯ

Ре+іонально+о
 відділення
 ФДМУ

по
 Херсонсь!ій
 області
 про
 підс*м!и
 !он!*рс*

з
 відбор*
 с*б’є!тів
 оціночної
 діяльності,

я!і
 б*д*ть
 зал*чені
 до
 проведення
 незалежної

оцін!и
 !ом*нально+о
 майна

Переможцем��он�рс�визнано�по:

об’є�т� �рпи� А�—� частині� триповерхової� бдівлі� б-

дин��побт� «Тавричан�а»� (2-й�поверх)� за�альною�пло-

щею�241,2�м2,�що�знаходиться�на�балансі�Ново�аховсь-

�о�о�місь�ви�он�ом,�та�розташований�за�адресою:�Хер-

сонсь�а� область,�м.�Нова� Кахов�а,� вл.�Дзержинсь�о�о,

17,� —�ЗАТ� «Фла$ман�—� Е�сперт»;

об’є�т��рпи�А�—�нежитловій�бдівлі�за�альною�пло-

щею� 142,0� м2,� що� знаходиться� на� балансі� Таврійсь�о�о

місь�ви�он�ом,�та�розташований�за�адресою:�Херсонсь-

�а�область,�м.�Таврійсь�,�вл.�І.�Фран�а,�4б,�—�ПП�«ЕЮФ

«Епрайс�—� Конс�л».
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державно�о� майна� У�раїни.

Свідоцтво�про�державн�реєстрацію

серія�КВ�№�151�від�15�жовтня�1993�р.

Передплатні
інде�си:
22437,
22438

Реда�тор
Т.
М.
УТЕЧЕНКО

Додато�� виходить�щосереди

Над
 номером
 працювали:

Л.
М.
ВОЙТУШЕНКО

(випс�овий)

Т.
Ю.
ЗІНЕВИЧ,

О.
В.
ЦАРУЛІЦА

АДРЕСА�РЕДАКЦІЇ:

01133,�м.�КИЇВ-133,

в�л.�КУТУЗОВА,�18/9

� Комп’ютерний�набір,

верст�а� та� др�вання

ВАТ� «Видавництво

«Київсь�а� правда»

вл.�Маршала�Греч�а,�13.

За�альний� тираж� 10� 000.

Зам.�664.

� Інформація,� надр��ована

в� додат��� «Відомості� приватизації»,

є�офіційною�п�блі�ацією

та�др���ється�мовою�ори�інал�

в�авторсь�ом��ви�ладі.

Її�розміщення�в�інших�засобах�масової

інформації�чи�передр���можливі�лише�з

письмово�о�дозвол��Фонд��державно�о�майна

У�раїни�і�зазначенням�номера

й�дати�видачі�дозвол�.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ФДМУ�ПОВІДОМЛЯЄ

ÔÎÍÄ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

îãîëîøóº êîíêóðñ

íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè êåð³âíèêà

ÄÏÏÏ «Ðîçäîëüíå»

Àäðåñà: 63450, Õàðê³âñüêà îáëàñòü, Çì³¿âñüêèé ðàéîí, ñ.

Ðîçäîëüíå.

Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: äîñâ³ä ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè íà êåð³â-

íèõ ïîñàäàõ íå ìåíø ÿê 5 ðîê³â; îñâ³òà âèùà.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ:

çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³; çàïîâíåíèé ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ç íàêëåºíîþ ôîòî-

êàðòêîþ; àâòîá³îãðàô³ÿ; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó; ëèñòè-ïî-

äàííÿ ç îðãàí³çàö³é, ÿê³ ðåêîìåíäóþòü ó÷àñíèêà (ó ðàç³ ¿õ íà-

ÿâíîñò³); ïëàí ðîáîòè íà ïîñàä³ êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà; ïðîã-

ðàìà ïîë³ïøåííÿ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî ñòàíó ï³äïðèºìñò-

âà àáî ïðîãðàìà âèõîäó ç êðèçîâîãî ñòàíó.

Ïëàí ðîáîòè òà ïðîãðàìà ïîâèíí³ ì³ñòèòè òåõí³êî-åêîíî-

ì³÷íå îáãðóíòóâàííÿ çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðèáóòêîâî¿

ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà, ïîë³ïøåííÿ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ðå-

çóëüòàò³â éîãî ä³ÿëüíîñò³, ïëàíè ë³êâ³äàö³¿ çàáîðãîâàíîñòåé (ó

ðàç³ íàÿâíîñò³) ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïåðåä áþäæåòîì,

Ïåíñ³éíèì ôîíäîì Óêðà¿íè òà ³íøå.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äàòè îãîëîøåí-

íÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01133, ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/9.

Òåë./ôàêñ: 286-53-96.

Ï²ÄÑÓÌÊÈ

ІНФОРМАЦІЙНЕ�ПОВІДОМЛЕННЯ

РВ�ФДМУ�по�Тернопільсь�ій�області�про�визнання��он��рс�

з�продаж(�па�ета�а�цій�ВАТ�«Тернопільсь�ий�радіозавод

«Оріон»�розміром�96,13%�стат(тно-о�фонд(

з�ви�ористанням�від�ритості�пропон(вання�ціни

за�принципом�а(�ціон(�та�им,�що�не�відб�вся

Ре�іональне�відділення�ФДМУ�по�Тернопільсь�ій�області�підбило�підс�м�и��он��рс�

з�продаж��па�ета�а�цій�розміром�96,13%�стат�тно�о�фонд��ВАТ�«Тернопільсь�ий�радіо-

завод�«Оріон»�з�ви�ористанням�від�ритості�пропон�вання�ціни�за�принципом�а��ціон�,

розташовано�о�за�адресою:�У�раїна,�46000,�Тернопільсь�а�обл.,�м.�Тернопіль,�в�л.

15�Квітня,�6.

О�олошення�РВ�ФДМУ�по�Тернопільсь�ій�області�про�проведення��он��рс��з�прода-

ж��па�ета�а�цій�ВАТ�«Тернопільсь�ий�радіозавод�«Оріон»�з�ви�ористанням�від�ритості

пропон�вання�ціни�за�принципом�а��ціон��надр��овано�в��азеті�«Відомості�приватиза-

ції»�від�12.12.2007�№�48�(489).

До�продаж��б�в�запропонований�па�ет�а�цій�розміром�96,13%�стат�тно�о�фонд��та

�іль�істю�а�цій�99�543�480�шт��.

Код�за�ЄДРПОУ�—�22607719.

Номінальна�вартість�однієї�а�ції�—�0,25��рн.

Почат�ова�ціна�па�ета�а�цій�—�31�525�758�-рн.

Форма�вип�с��ацій�—�бездо�ментарна.

Відповідно�до�Положення�про�порядо��проведення��он��рсів�з�продаж��па�етів�а�цій

а�ціонерних�товариств,�затверджено�о�на�азом�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�від

31.08.2004�№�1800,�розпорядження�Антимонопольно�о��омітет��У�раїни�від�31.08.2004�№

330-р�та�рішенням�Державної��омісії�з�цінних�паперів�та�фондово�о�рин���від�17.11.2004�№

489,�зареєстровано�о�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�23.12.2004�за�№�1634/10233�із�змінами

і�доповненнями�та�на�аз��Ре�іонально�о�відділення�ФДМУ�по�Тернопільсь�ій�області,��он-

��рс�з�продаж��па�ета�а�цій�ВАТ�«Тернопільсь�ий�радіозавод�«Оріон»�визнано�та�им,�що�не

відб�вся,���зв’яз���з�відс�тністю�заяв�від�потенційних�по��пців�на��часть����он��рсі.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÎÖ²ÍÞÂÀ×²ÂÄÎ ÓÂÀÃÈ ÎÖ²ÍÞÂÀ×²ÂÄÎ ÓÂÀÃÈ ÎÖ²ÍÞÂÀ×²ÂÄÎ ÓÂÀÃÈ ÎÖ²ÍÞÂÀ×²ÂÄÎ ÓÂÀÃÈ ÎÖ²ÍÞÂÀ×²Â

Департамент
оцін�и
майна
та
оціночної
діяльності,
т.
200-32-42

ФОНД
 ДЕРЖАВНОГО
 МАЙНА
 УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.03.2008� м.� Київ�№� 284

Щодо
 приз*пинення
 дії

!валіфі!аційних
 свідоцтв
 оцінювачів

Відповідно�до�частини� третьої� ст.14�За�он�У�раїни

«Про� оцін��майна,�майнових� прав� та� професійн� оці-

ночн�діяльність�в�У�раїні»,�я�ою�передбачено�обов’яз-

�ове� підвищення� �валіфі�ації� оцінювачами� за� відпо-

відними�напрямами�оцін�и�майна�не�рідше�одно�о�ра-

з�в�два�ро�и,

НАКАЗУЮ:

1.� Призпинити� дію� �валіфі�аційних� свідоцтв� оці-

нювачів,� я�і� не� ви�онали� вимо�и� За�он� У�раїни� «Про

оцін�� майна,� майнових� прав� та� професійн� оціночн

діяльність� в� У�раїні»� (перелі�� додається).

2.� Департамент� оцін�и� майна� та� оціночної� діяль-

ності� (В.� Гайд�)� забезпечити� інформвання� �ромад-

сь�ості�щодо�зміст�цьо�о�на�аз�шляхом�опблі�ван-

ня� йо�о� в� «Державном� інформаційном� бюлетені� про

приватизацію»�та�додат��до�«Державно�о�інформацій-

но�о�бюлетеня�про�приватизацію»�—� �азеті� «Відомості

приватизації».

3.� Департамент� оцін�и� майна� та� оціночної� діяль-

ності� (В.� Гайд�)� забезпечити� поновлення� дії� �валіфі-

�аційних� свідоцтв� оцінювачів,� зазначених� � п.� 1� цьо�о

на�аз,��разі�подання�до�ФДМУ�інформації�про�підви-

щення� �валіфі�ації� за� встановленою�формою� та� �опій

посвідчень� про� підвищення� �валіфі�ації� за� відповід-

ними� напрямами� оцін�и� майна,� отриманих� після� наб-

рання� чинності� зазначеним� За�оном.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�на�аз�залишаю�за

собою.

Голова
 Фонд*
 В.
 СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО

Додато��до�на�аз��від�11.03.2008�№�284

Кваліфі!аційні
 свідоцтва
 оцінювачів,
 дію
 я!их
 приз*пинено

 

¹

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ

ïîð.

ó Äåðæàâíîìó Êâàë³ô³êàö³éíèé äîêóìåíò îö³íþâà÷à

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ ðåºñòð³ îö³íþâà÷³â Ðåã³îí

Номер Дата Номер Дата Навчальний

видачі видачі за�лад

1  Áàðáàøèíà Ñâ³òëàíà Â³êòîð³âíà  1268  07-05-2004 ÌÔ ¹929  28-02-2004 Ïðèäí. ÄÀÁòÀ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê

2  Âàùåíêî Îëåêñàíäð Âàëåð³éîâè÷  4693  15-06-2006 ÌÔ ¹ 4152  04-03-2006 Ì²Á ì. ×åðêàñè

3  Ãëóøêî Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷  4585  27-04-2006 ÌÔ ¹4155  04-03-2006 Ì²Á Ñóìñüêà îáë.

4  Ãðàáîâñüêèé ßðîñëàâ ªâãåíîâè÷  4776  19-07-2006 ÌÔ ¹ 4156  04-03-2006 Ì²Á Õìåëüíèöüêà îáë.

5  Ãðàæäàí³í ªâãåí Ãåîðã³ºâè÷  1375  06-07-2004 ÌÔ ¹937  28-02-2004 Ïðèäí.ÄÀÁòÀ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê

6  Ãðàö³àíîâ Àíàòîë³é ²ãîðîâè÷  4604  04-05-2006 ÌÔ ¹ 4157  04-03-2006 ÓÊØ ì. Êè¿â

7  ªðîôåºâà Òåòÿíà Àíàòîë³¿âíà  4636  06-06-2006 ÌÔ ¹4161  04-03-2006 Ì²Á ì. Êè¿â

8  Êîë³ñíèê Ìèêîëà Âîëîäèìèðîâè÷  6300  05-03-2008 ÌÔ ¹2682  18-12-2004 Åã³äà ì. Õàðê³â

9  Êîëÿäþê Ðóñëàí Îëåêñàíäðîâè÷  4587  27-04-2006 ÌÔ ¹4166  04-03-2006 ÓêðÀâòî ì. Îäåñà

10  Êîòîâà Íàòàë³ÿ Àíàòîë³¿âíà  2878  25-05-2005 ÌÔ ¹ 943  28-02-2004 ÊÊÍ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê

11  Êðèøòîô³ê Îëüãà Â³êòîð³âíà  4546  04-04-2006 ÌÔ ¹4167  04-03-2006 ²ÊÖ ÓÒÎ ì. Äîíåöüê

12  Êóäðîâñüêà Íàä³ÿ Àíäð³¿âíà  4565  14-04-2006 ÌÔ ¹ 4168  04-03-2006 ÊÊÍ Òåðíîï³ëüñüêà îáë.

13  Íîñà÷ Âàëåð³é Êèðèëîâè÷  4540  04-04-2006 ÌÔ ¹ 4174  04-03-2006 ÊÊÍ ì. Êè¿â

14  Îãîëüîâ ²ãîð Îëåêñàíäðîâè÷  4547  04-04-2006 ÌÔ ¹4175  04-03-2006 Ì²Á ì. Äîíåöüê

15  Ïîãîñÿí Ìàðàò Ãðà÷èêîâè÷  4592  27-04-2006 ÌÔ ¹4177  04-03-2006 ÓêðÀâòî ì. Êè¿â

16  Ðóáåëü Ïàâëî Àíäð³éîâè÷  4720  12-07-2006 ÌÔ ¹ 4179  04-03-2006 ÓêðÀâòî Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë.

17  Ñåìêî Âîëîäèìèð Ç³íîâ³éîâè÷  5534  31-05-2007 ÌÔ ¹ 4180  04-03-2006 Ì²Á ì. Ëüâ³â

18  Õ³âðè÷ Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷  4788  26-07-2006 ÌÔ ¹4183  04-03-2006 Ì²Á ×åðí³âåöüêà îáë.

19  Øàáëèíñüêà Íàòàëÿ Îëåêñ³¿âíà  4545  04-04-2006 ÌÔ ¹ 4171  04-03-2006 ²ÊÖ ÓÒÎ ì. Äîíåöüê

20  Øàëàºâà ªâà Âîëîäèìèð³âíà  4757  12-07-2006 ÌÔ ¹ 4185  04-03-2006 Ì²Á ì. Êè¿â

ÖÌÊ ¹ 24  04-03-200 Ì²Á ì. Êè¿â

Приміт�а.

УКШ�—� У�раїнсь�а� �омерційна� ш�ола;� ККН�—� Київсь�ий� �оледж� нерхомості;� ІКЦ� УТО�—� Коле�тивне� підприємство� «Ін-

формаційно-�онсльтаційний� центр»� У�раїнсь�о�о� товариства� оцінювачів;� МІБ�—�Міжнародний� інститт� бізнес;

Придн.� ДАБтА�—� Придніпровсь�а� державна� а�адемія� бдівництва� та� архіте�три;� У�рАвто�—� АТ� «У�раїнсь�а� автомобіль-

на� �орпорація»;� Е�іда�—� ТОВ� «А�ентство� незалежної� е�спертизи� «Е�іда».

Відповідно�до�на�аз�ФДМУ�від�07.03.08�№�280��зв’яз-

�� з� отриманням�Степа�іним�Р.� В.� ново�о� �валіфі�аційно-

�о�свідоцтва�оцінювача�від�03.07.2004�МФ�№�1532,�вида-

но�о�ФДМУ� і�Центром�післядипломної� освіти� підприємст-

ва� «Дале�с-Е�сперт»,� анльовано� свідоцтво� про� реєстра-

ІНФОРМАЦІЯ

ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ïðèâàòèçàö³¿

×åðêàñüêîãî äåðæàâíîãî çàâîäó

õ³ì³÷íèõ ðåàêòèâ³â

Íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óê-

ðà¿íè â³ä 04.03.2008 ¹1-ÏÏ çàòâåðäæåíî

ïëàí ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíîãî ìàéíà ×åð-

êàñüêîãî äåðæàâíîãî çàâîäó õ³ì³÷íèõ ðåàê-

òèâ³â.

Ñïîñ³á ïðèâàòèçàö³¿ çàçíà÷åíîãî ï³äï-

ðèºìñòâà — ïðîäàæ ö³ë³ñíèì ìàéíîâèì

êîìïëåêñîì íà àóêö³îí³.

Ïîêàçíèêè ï³äïðèºìñòâà ñòàíîì íà

01.01.2008.

Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 00205104.

×èñåëüí³ñòü ïðàöþþ÷èõ (÷îë): 243.

Ðîçì³ð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (ãà): 32,773.

Îñíîâí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³: âèðîáíèöòâî

³íøî¿ õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ äëÿ ïðîìèñëîâèõ ö³-

ëåé, îïòîâà òîðã³âëÿ õ³ì³÷íèìè ïðîäóêòàìè,

ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ â íåñïåö³àë³çîâàíèõ ìà-

ãàçèíàõ áåç ïåðåâàãè ïðîäîâîëü÷îãî àñîð-

òèìåíòó, ä³ÿëüí³ñòü ¿äàëåíü, çäàâàííÿ â îðåí-

äó âëàñíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà.

Ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ÖÌÊ: 19 816 120

ãðí. áåç ÏÄÂ.

ПРОДАЖ�ПАКЕТІВ�АКЦІЙ

цію� в� Державном� реєстрі� оцінювачів� від� 30.10.2002�№

3574,� видане�ФДМУ�Степа�ін� Р.� В.

Відповідно�до� на�аз�ФДМУ�від� 07.03.08�№�279� анльо-

вано�свідоцтво�про�реєстрацію�в�Державном�реєстрі�оціню-

вачів�від�21.05.2003�№�175,�видане�ФДМУ�Л�’янен�о�Т.�Ф.

З�ідно�з�на�азом�ФДМУ�від�07.03.08�№�281�анльовано

свідоцтво�про�реєстрацію�в�Державном�реєстрі�оцінювачів

від� 17.06.2005�№�3216,� видане�ФДМУ�Новобрановій�В.�В.

ФОНД
 ДЕРЖАВНОГО
 МАЙНА
 УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.03.2008� м.� Київ�№� 283

Щодо
поновлення
дії

!валіфі!аційних
 свідоцтв
 оцінювачів

Відповідно�до�частини�шостої�ст.�16�За�он�У�раїни

«Про�оцін��майна,�майнових�прав� та�професійн�оці-

ночн� діяльність� в� У�раїні»� � зв’яз�� з� підвищенням

�валіфі�ації�оцінювачами,�що�зареєстровані��Держав-

ном�реєстрі�оцінювачів,�та�з�ідно�з�п.�8�на�аз�ФДМУ

від� 06.04.2004�№� 692� (зареєстрований� в�Міністерстві

юстиції� У�раїни� 23.04.2004� за�№� 529/9128),

НАКАЗУЮ:

1.� Поновити� дію� �валіфі�аційних� свідоцтв� оцінюва-

чів,� зазначених� в� додат�� до� цьо�о� на�аз,� відповідно

до� поданої� інформації� про� підвищення� �валіфі�ації� за

відповідними� напрямами� оцін�и� майна.

2.� Департамент� оцін�и� майна� та� оціночної� діяль-

ності� (В.� Гайд�)� забезпечити� інформвання� �ромад-

сь�ості�щодо�зміст�цьо�о�на�аз�шляхом�опблі�ван-

ня�йо�о� в� «Державном� інформаційном�бюлетені� про

приватизацію»,� додат�� до� «Державно�о� інформацій-

но�о�бюлетеня�про�приватизацію»�—��азеті� «Відомості

приватизації»� та� на�web-сторінці�Фонд� в� Internet.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�на�аз�залишаю�за

собою.

Голова
 Фонд*
 В.
 СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО

Додато��до�на�аз��від�11.03.2008�№�283

Кваліфі!аційні
свідоцтва
оцінювачів,
дію
я!их
поновлено

¹

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ

ïîð.

ó Äåðæàâíîìó Êâàë³ô³êàö³éíèé äîêóìåíò îö³íþâà÷à

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ ðåºñòð³ îö³íþâà÷³â Ðåã³îí

Íîìåð Ä à ò à Íîìåð Ä à ò à Íàâ÷àëüíèé

âèäà÷ ³ âèäà÷ ³ çàêëàä

1 Ãíèëîáîêîâà Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà  4482  28-02-2006  ÌÔ ¹ 4119  11-02-2006  ÓÊØ  Ëóãàíñüêà îáë.

2 ªìåëüÿíîâ Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷  6202  25-01-2008  ÌÔ ¹ 1044  27-10-2001  ÓÊØ  ì. Â³ííèöÿ

3 Êîì³ñàð÷óê Îëåã Âîëîäèìèðîâè÷  4595  27-04-2006  ÌÔ ¹ 4113  11-02-2006  ÓÊØ  ì. Æèòîìèð

4 Ìàøàðà Ìàðèíà Àäàì³âíà  5276  26-02-2007  ÌÔ ¹ 4130  11-02-2006  ÓÊØ  ì. Êè¿â

5 Ìîðîçîâ Â³òàë³é Â³êòîðîâè÷  6077  12-12-2007  0-145Ñ  29-04-2001  ÐÓÖ  ì. Ñ³ìôåðîïîëü

6 Ïàíàñüêî Ãðèãîð³é Àíäð³éîâè÷  5297  06-03-2007  1-038  16-09-2000  ÌÖÏ²Ì  ÀÐÊ

7 Ïîëþëÿõ Áîãäàí Òàðàñîâè÷  5161  29-01-2007  ÌÔ ¹ 4087  24-12-2005  Ì²Á  ì. Êè¿â

8 Ñê³áà Ìàðèíà Îëåêñàíäð³âíà  4525  22-03-2006  ÌÔ ¹ 4108  11-02-2006  ÓÊØ  ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê

9 Ñîòíèêîâ Ìàêñèì Îëåêñàíäðîâè÷  3307  22-06-2005  ÌÔ 2117  02-10-2004  Ì²Á  ì. Õåðñîí

10 ×àëàïêî Âàñèë³é Îëåêñ³éîâè÷  306  25-02-2002  179  18-06-1999  Åêñïåðò-Ñåðâ³ñ  ì. Ê³ðîâîãðàä

11 Øåøóêîâà Ãàííà Â³êåíò’ºâíà  4511  15-03-2006  ÌÔ ¹3976  12-11-2005  Äàëåêñ-åêñïåðò  ÀÐÊ

 12 Ù³ïàéëî Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷  2054  30-12-2004  22-010  16-09-2000  ÌÖÏ²Ì  Õìåëüíèöüêà îáë.

 13 Ù³ïàéëî Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà  4129  03-11-2005  ÌÔ ¹ 2861  25-12-2004  Ì²Á  Õìåëüíèöüêà îáë.

 14 Ñóïðóíåíêî Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷  4488  10-03-2006  ÌÔ ¹4121  11-02-2006  ÓÊØ  ì. Êè¿â

Приміт�а.

МІБ�—�Міжнародний� інститт� бізнес;� УКШ�—� У�раїнсь�а� �омерційна�ш�ола;�МЦПІМ�—�Міжнародний� центр� приватизації,

інвестицій� та� менеджмент;� РУЦ�—� Респблі�ансь�ий� чбовий� центр;� Е�сперт-Сервіс�—� ЗАТ� У�раїнсь�ий� центр� післяава-

рійно�о� захист� «Е�сперт-Сервіс»;� Дале�с-Е�сперт�—�Центр� післядипломної� освіти� підприємства� «Дале�с-Е�сперт».

Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ Ôîíäó

äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè

ïî ì. Êèºâó

îãîëîøóº êîíêóðñ

íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

Ñïåö³àë³ñòà 1-¿ êàòåãîð³¿ â³ää³ëó îáë³êó òà êîíò-

ðîëþ çà íàäõîäæåííÿì êîøò³â â³ä îðåíäíî¿ ïëà-

òè.

Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè,

ïîâíà âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè íà äåðæàâí³é

ñëóæá³ íå ìåíø ÿê òðè ðîêè, äîñêîíàëå âîëî-

ä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ, âì³ííÿ ïðàöþâàòè íà

êîìï’þòåð³.

Çã³äíî ç ÷èííèì ïîðÿäêîì çàì³ùåííÿ âàêàíò-

íèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â êîíêóðñàíòè

ñêëàäàþòü ³ñïèò íà çíàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,

çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó», «Ïðî

áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ», à òàêîæ çàêîíîäàâñòâà ç

ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ

îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà àäðå-

ñîþ: 01032, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ò. Øåâ÷åíêà, 50ã.

Äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ïðî óìîâè êîíêóðñó ìîæíà

îäåðæàòè çà òåë. 235-20-37.


