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24 листопада 2004 р.

№ 46(334)

ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ
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ПАКЕТИ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області про

проведення конкурсу з продажу пакета акцій
відкритого акціонерного товариства
«Тернопільський радіозавод «Оріон»

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 22607719.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): відкрите акціоне�

рне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон».
Місцезнаходження ВАТ: 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6.
Телефон  (0352) 24�30�14, телефакс  (0352) 24�40�07.
Інформація про ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» щодо його стану

на відповідному товарному ринку: ВАТ не визнано у встановленому порядку,
як таке, що займає монопольне становище на загальнодержавному та ре�
гіональному ринках.

2. Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області пропонує до
продажу пакет акцій у кількості 99 543 480 шт., що становить 96,13% стату�
тного фонду ВАТ. Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.

Початкова вартість пакета акцій: 31 690,816 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна.
Акції зараховані 20 грудня 2000 р. на рахунок Фонду державного майна

України у цінних паперах № 005515, відкритий зберігачем «Росан�Цінні Па�
пери» (ліцензія на здійснення ДКЦПФР), юридична адреса: м. Львів, вул.
Пасічна, 135.

4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 25 888,0 тис. грн.
Обсяги реалізації товарів за останній звітний період (01.10.2004) —

21 957,0 тис. грн.
Види діяльності: розроблення та виробництво засобів радіозв’язку.
Виробництво основних видів продукції за 6 місяців 2004 р.:
спецпродукція — 9 802 тис. грн,;
радіостанції системи «Оріон» — 1 161,0 тис. грн.
Кількість робочих місць: 3 200.
Середньоспискова чисельність працівників: 1 220 осіб.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ, умови її

використання:
кількість споруд — 15 одиниць;
площа складських приміщень — 4,6 тис. м2;
площа виробничих приміщень — 41,4 тис. м2;
площа офісних приміщень — 7,8 тис. м2;
інших допоміжних приміщень — 52,9 тис. м2.
Земельна ділянка: державний акт на право колективної власності на зе�

млю, виданий виконавчим комітетом Тернопільської міської ради в 1978 р.
— в безстрокове і безплатне користування.

Площа земельної ділянки, де знаходиться ВАТ,— 15,0 га.
Філії:
Зборівська філія «Тонар» — 3 га (рішення виконавчого комітету від 14.03.82

№ 5 — під будівництво заводу);
Великоглибочицька філія «Озон» — 6 га (акт відведення земельної діля�

нки від 04.04.89 на 6 га, виданий рішенням Тернопільського облвиконкому
від 25.08.80 № 447).

Основні показники господарської діяльності
ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»

за останні три роки та останній звітний період

Показник 2001 р. 2002 р. 2003 р. На 01.10.2004

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 9 425 13 555 12 895 21 957
Балансовий прибуток, тис. грн. �4 802 �4 033 �3 606 �681
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 4 003 6 282 4 956 4 378
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 3 105 3 571 4 137 5 115
Рентабельність, % �22,3 �12,6 �14,7 �1,6
Вартість активів, тис. грн. 77 017 72 827 71 533 69 608

5. Фіксовані умови конкурсу:
збереження основного профілю діяльності підприємства протягом п’яти

років; сприяння збереженню існуючих та створення протягом п’яти років
нових робочих місць; сприяння пошуку і реалізації проектів, спрямованих на
впровадження у виробництво прогресивних науково�технічних розробок і
технологій, освоєнню випуску нових видів продукції; створення безпечних
та нешкідливих умов праці, що відповідають вимогам законодавства з охо�
рони праці та вимогам колективного договору;

щорічне збільшення обсягів виробництва засобів радіозв’язку не мен�
ше, ніж на 10%;

забезпечення досягнення певних показників діяльності ВАТ за рік, а са�
ме:

а) мінімальний розмір доходів (виручки) від реалізації продукції — 25 млн
грн.;

б) мінімальний розмір надходження коштів до бюджету — 2 млн грн.;
забезпечення прибутковості підприємства, починаючи з третього року

діяльності після придбання пакета акцій, з рентабельністю не нижче ніж 5%;
забезпечення належного утримання об’єктів соціальної сфери;
забезпечення укладання та виконання умов колективного договору під�

приємства;
здійснення робіт щодо захисту навколишнього середовища, дотриман�

ня екологічних норм;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
виконання визначених державою мобілізаційних завдань для ВАТ;
покупець не має права здійснювати подальше відчуження пакета акцій чи

його окремих частин до повного виконання покупцем умов договору купівлі�
продажу об’єкта приватизації, а також здійснювати подальше відчуження
об’єкта приватизації без збереження для нового власника зобов’язань ви�
значених умовами конкурсу.

Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу та реалі�

зації плану довгострокових інтересів у розвитку підприємства щодо підви�
щення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних по�
казників його діяльності, зокрема:

забезпечення закупівлі необхідних ліцензій на право випуску або розро�
блення та впровадження в Україні сучасної цифрової конфіденційної транкі�
нгової системи зв’язку, загальні витрати — 11 млн грн. протягом п’яти ро�
ків;

внесення протягом 1,5 року із моменту підписання договору купівлі�про�
дажу капіталовкладень на здійснення програми технічного переозброєння
виробництва засобів радіозв’язку в розмірі 8,5 млн грн. (поквартально: І ква�
ртал — 1,750 млн грн.; наступні 5 кварталів — по 1,350 млн грн.), у тому числі
для придбання основних засобів — 6,4 млн грн. (поквартально: І квартал —
1,4 млн грн.; наступні 5 кварталів — по 1,0 млн грн.), на поповнення обігових
коштів — 2,1 млн грн. (по 0,35 млн грн. щокварталу);

внесення протягом 1,5 року із моменту підписання договору купівлі�продажу
капіталовкладень на проведення модернізації систем енерго�, водо� та тепло�
постачання в розмірі 4,3 млн грн. (поквартально: І квартал — 0,8 млн грн.,
наступні 5 кварталів — 0,7 млн грн.).

Покупець зобов’язаний надати план приватизації пакета акцій, основними
складовими якого є зобов’язання щодо виконання фіксованих умов конкурсу
та запропонована потенційним покупцем ціна придбання пакета, а також про�
ект договору купівлі�продажу зі змінами і доповненнями до варіанта, запро�
понованого органом приватизації. План приватизації пакета також має вклю�
чати назву і місцезнаходження ВАТ, пакет акцій якого продається та відомості
про покупця.

6. Інші умови проведення конкурсу:
наявність радника не передбачається;
засобом платежу за пакет акцій, який продається за конкурсом, є націона�

льна валюта України;
конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок проведення

конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створе�
них у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним на�
казом Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету Укра�
їни та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2000
за № 665/4886.

7. Для участі в конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує конкурсну гарантію в сумі 3 169 081,60 грн. Одержувач: РВ

ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37315011000166, банк: УДК у Терно�
пільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372. Призначення пла�
тежу: конкурсна гарантія (застава) для участі в конкурсі з продажу пакета ак�
цій ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон».

7.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на рахунок РВ ФДМУ по Терно�
пільській області № 37187501900001, банк: УДК у Тернопільській області, МФО
838012, код за ЄДРПОУ 140373372. Призначення платежу: реєстраційний збір
за подання заяви для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Тернопіль�
ський радіозавод «Оріон».

7.3. Подає по два примірники підтвердних документів та конкурсних пропо�
зицій. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи подаються до органу при�
ватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних документів запе�
чатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та запечатуються
в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсні пропозиції» і зазначенням
на ньому тільки адреси  Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області та назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та запечатують�
ся в окремий непрозорий пакет з надписом «Підтвердні документи» з зазна�
ченням на ньому тільки адреси Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Тернопільській області та назви конкурсу.

На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не має місти�
тися ніякої інформації, за допомогою якої можна було б ідентифікувати поте�
нційного покупця.

8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій і підтвердних докуме�
нтів — за сім календарних днів до початку проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних документів:
46000, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, Регіональне відділення Фонду дер�
жавного майна України по Тернопільській області, кімн. 603, щодня з 8.00 до
17.00, по п’ятницях — з 8.00 до 16.00, телефон для довідок  22�31�20.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон».
Для отримання дозволу на відвідання ВАТ необхідно звернутися до Регіо�

нального відділення ФДМУ по Тернопільській області у відділ реформування
власності, продажу акцій та обліку державних корпоративних прав.

Телефон для довідок  (0352) 22�35�21.
Ознайомитись з об’єктом та отримати інформацію можна щодня з 9.00 до

16.00, за виключенням вихідних днів та свят, за адресою: 46023, м. Терно�
піль, вул. 15 Квітня, 6. Телефон (0352) 24�30�14, телефакс (0352) 24�40�07.

11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Тернопільський радіозавод

«Оріон» відбудеться через 50 календарних днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 46000,
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, Регіональне відділення Фонду дерI
жавного майна України по Тернопільській області.

Адреса, номер телефону та час роботи служби з організації конкурсу: Ре�
гіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, м. Тернопіль, вул. Тан�
цорова, 11, кімн. 504, відділ реформування власності, продажу акцій та обліку
державних корпоративних прав, тел. 22�35�21.

12. Для придбання акцій у бездокументарній формі випуску фізичні та юри�
дичні особи повинні укласти договір про відкриття рахунка у цінних паперах з
обраним зберігачем.

Додаткові умови конкурсу з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон»

розміром 96,13% статутного фонду, що має стратегічне значення
для економіки та безпеки держави

1. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є дотримання ними
однієї з таких умов та надання інформації щодо:

виробництва не менш як трьох років продукції (виконання робіт, надання
послуг), аналогічної продукції (роботам, послугам) підприємства, що при�
ватизується;

споживання не менш як трьох років в основному виробництві продукції
(робіт, послуг), яка використовується в основному виробництві підприєм�
ства, що приватизується;

виробництва не менш як трьох років продукції (виконання робіт, надання
послуг), яка використовується в основному виробництві підприємства, що
приватизується, як основна сировина;

здійснення безпосередньо контролю на таких підприємствах не менше
одного року.

2. Учасник конкурсу — нерезидент та підприємства з іноземними інве�
стиціями мають надати відомості про джерела надходження коштів.

3. Якщо на підставі інформації щодо відносин контролю, яка надана по�
тенційним покупцем, неможливо встановити суб’єктів господарювання, які
будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ, потенційний покупець до уча�
сті в конкурсі не допускається.

4. Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі в конкурсі не допу�
скаються.

5. Ураховуючи норми ст. 24 Закону України «Про захист економічної кон�
куренції» учасник конкурсу повинен надати, як підтвердні документи, копію
рішення органу Антимонопольного комітету України про надання згоди на
придбання пакета акцій чи копію заяви про надання згоди на придбання
пакета акцій з відміткою (штамп, дата, вхідний номер, підпис) канцелярії
органу Антимонопольного комітету про її отримання не пізніше, ніж за 8
днів до моменту завершення прийняття конкурсних пропозицій.

Претендент на участь в конкурсі підтверджує свою відповідність кваліфі�
каційним вимогам учасника, зазначеним в інформаційному повідомленні,
такими документами, які містять інформацію про те, що цей учасник дійсно
дотримується однієї з зазначених умов, а саме:

довідкою органів статистики про включення до ЄДРПОУ; поточними фо�
рмами державної статистичної звітності, щодо провадження відповідної
економічної діяльності за видами діяльності (КВЕД) включеними в довідку
органів статистики; копіями укладених договорів; копіями податкових на�
кладних; копіями митних декларацій; виписками з реєстру акціонерів.

Ці документи претендент на участь в конкурсі подає у складі підтвердних
документів.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення конкурсу
з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства

«Львівський завод комунального устаткування»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 5394110.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): відкрите акціо�

нерне товариство «Львівський завод комунального устаткування».
Місцезнаходження ВАТ: 79035, м. Львів, вул. Довга, 3.
Телефон (0322) 70�15�35, факс (0322) 70�15�33.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у

кількості 110 404 штук , що становить 30% статутного фонду ВАТ «Львівсь�
кий завод комунального устаткування».

Номінальна вартість однієї акції — 0,1 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 185 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 36 801,2 грн.
Основна номенклатура: котки шляхові самохідні, машини тротуаропри�

биральні, газонокосарки.
Обсяг продукції за 9 місяців 2004 р. — 100 502,85 грн.
Кількість робочих місць станом на 01.11.04 — 21.
Кількість працюючих станом на 01.11.04 — 21 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ, умови її

використання: кількість споруд — 7, загальною площею 8 899,7 м2; площа
земельної ділянки 13 634 м2 (землі промисловості). Державний акт на пра�
во постійного користування землею серія I�ЛВ № 001548 від 03.09.96 за
1�5 № 28.

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

Показник 2001 р. 2002 р. 2003 р. 9 міс. 2004 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 218,2 389,4 127,4 100,5
Балансовий прибуток, тис. грн. +387,7 +80 �68,9 +42,9
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 125,7 14,6 33,8 31,7
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 485,6 95,4 90,9 60,8
Рентабельність, % — — — —
Вартість активів, тис. грн. (необоротні активи) 1 634,3 1 450,4 1 236,3 1 192,9
Вартість активів, тис. грн. (оборотні активи) 477,3 334,2 373,4 419,1

5. Фіксовані умови конкурсу.
Внесення в 2005 році коштів для комп’ютеризації виробництва та бухга�

лтерського обліку в сумі 25 000 гривень.
Виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».
У межах корпоративних прав сприяти:
виконанню програми технічної реконструкції виробництва та адмініст�

ративних і виробничих приміщень:

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296I59I77
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обстеження основних цехів та приміщень (і їх ремонт),
встановлення в адмінбудинку індивідуальної системи опалення,
підведення до основних цехів та приміщень водопроводу;
недопущенню розірвання трудових договорів з працівниками підприємс�

тва, що приватизується, з ініціативи власника або уповноваженого ним орга�
ну протягом не менше 3 років від дня переходу до нього права власності за
винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю
України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена
можливість звільнення на підставі пунктів 3,4,7,8 статті 40 та статті 41 Коде�
ксу законів про працю України;

створенню нових робочих місць;
дотриманню тих видів економічної діяльності, обсягів виробництва ВАТ, які

є на момент підписання договору купівлі�продажу;
забезпеченню умов для прибуткової діяльності ВАТ;
зниженню частки виробництва (робочих місць) з небезпечними та шкідли�

вими умовами праці і зменшенню їх впливу на працюючих;
забезпеченню витрат на охорону праці не менше 0,5 відсотка від суми ре�

алізованої продукції на рік;
здійсненню робіт щодо захисту довкілля та дотриманню екологічних норм.
6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок проведення

конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створе�
них у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженим спільним нака�
зом Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України
та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.09.2000
за №665/4886.

Конкурс проводиться без залучення радника.
7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує як конкурсну гарантію 18,5 тис. грн. на рахунок

№ 37316021000058, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код  за ЄДРПОУ
00032945, одержувач коштів — Фонд державного майна України. Призначен�
ня платежу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій
ВАТ «Львівський завод комунального устаткування».

7.2. Сплачує реєстраційний збір у сумі 17 грн. на розрахунковий рахунок
№ 37183500900028 в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945, одержувач коштів — Фонд державного майна України. Призначен�
ня платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій
ВАТ «Львівський завод комунального устаткування».

7.3. Подає по два примірники конкурсних пропозицій та підтвердних доку�
ментів. Конкурсні пропозиції та підтвердні документи подаються до органу
приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних документів запе�
чатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та запечатуються
в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсні пропозиції» і зазначенням
на ньому тільки адреси органу приватизації і назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та запечатують�
ся в окремий непрозорий пакет з написом «Підтвердні документи» і зазна�
ченням на ньому тільки адреси органу приватизації та назви конкурсу. На па�
кетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не повинно міститись
ніякої інформації, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенцій�
ного покупця.

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і підтвердних докуме�
нтів — за сім календарних днів до початку проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних документів:
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9,Фонд державного майна України, кімната
504, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00 до
16.45.По п’ятницях у передсвятковий день з 9.00 до 15.45.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ.
Для отримання дозволу відвідання ВАТ «Львівський завод комунального

устаткування» та отримання пакета документації про конкурс необхідно зве�
рнутись до Фонду державного майна України в Управління конкурсного про�
дажу (кімната 614, телефони для довідок: 200�33�53, 296�59�77).

 Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію можна з 9.00
до 16.00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за адресою: м. Львів, вул.
Довга, 3, телефон (0322) 70�15�35.

11.Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Львівський завод комунаI
льного устаткування» відбудеться через 30 календарних днів після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації», за
адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна УкраI
їни.

Телефон для довідок 200�33�53.

Фонд державного майна України повідомляє
В інформаційному повідомленні Фонду державного майна України про

проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Азовські мастила
і оливи», опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 17.11.2004
№45 (333), пункт 2 додаткових умов проведення конкурсу викласти у такій
редакції:

 «Учасники конкурсу, що відповідають додатковим умовам, визначе�
ним у пункті 1, повинні надати документи, які підтверджують одержання на
території України за фінансовими результатами в 2002 та 2003 звітних
роках  сукупно:

 чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг) не
менше 2 млрд грн.

 чистого прибутку не менш як 185 млн грн.»

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про визнання повторного конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод» таким,

що не відбувся
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській

області підбило підсумки повторного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Сє�
веродонецький приладобудівний завод», розташованого за адресою: Украї�
на, 93413, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Новікова, 2.

Оголошення РВ ФДМУ по Луганській області про проведення конкурсу з
продажу пакета акцій ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод» надру�
ковано в газеті «Відомості приватизації» від 15 вересня 2004 року № 36 (324).

Пакет акцій, який був запропонований до продажу, містить 21 252 506 шт.,
що становить 55,78% акцій статутного фонду ВАТ.

Код за ЄДРПОУ: 5744350.
Початкова ціна продажу пакета акцій — 5 907 300 грн.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па�

кетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
та корпоратизації, затвердженого наказом ФДМУ, Антимонопольного комі�
тету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 №1908/11/271, конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Сєверодоне�
цький приладобудівний завод» визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з
відсутністю заяв претендентів на участь у конкурсі.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання повторного конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе»
таким, що не відбувся

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській

області підбило підсумки повторного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Кра�
сноріченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе», розташованого за адре�
сою: Україна, 92900, Луганська обл., Кремінський р�н, с. Красноріченське,
вул. Фрунзе, 7.

Оголошення РВ ФДМУ по Луганській області про проведення повторного
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Красноріченський верстатобудівний за�
вод ім. Фрунзе» надруковано в газеті «Відомості приватизації» від 15 вересня
2004 року № 36 (324).

Пакет акцій, який був запропонований до продажу, містить 9 771 188 шт., що
становить 100,0% акцій статутного фонду ВАТ.

Код за ЄДРПОУ: 222120.
Початкова ціна продажу пакета акцій — 1 709 958 грн.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па�

кетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
та корпоратизації, затвердженого наказом ФДМУ, Антимонопольного комі�
тету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 №1908/11/271, конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Краснорі�
ченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе» визнано таким, що не відбув�
ся, у зв’язку з відсутністю заяв претендентів на участь у конкурсі.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Завод «Ленінська кузня»  таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з продажу паке�

та акцій ВАТ «Завод «Ленінська кузня», оголошення про який було оприлюдне�
но в газеті «Відомості приватизації» від 13.10.2004 № 40 (328).

ВАТ «Завод «Ленінська кузня» розташоване за адресою: Україна, 04176,
м. Київ, вул. Електриків, 26.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 25,35% статутного
фонду товариства та кількістю акцій 416 414 штук.

Код за ЄДРПОУ — 14312364.
Початкова вартість пакета акцій — 14 300 тис. грн.
Номінальна вартість однієї акції — 49 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу паке�

тів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та
корпоратизації, затвердженого спільним наказом ФДМУ, Антимонопольного
комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 № 1908/11/271 та наказу Фонду державного майна України конкурс
з продажу пакета акцій ВАТ «Завод «Ленінська кузня» визнано таким, що не
відбувся.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Завод напівпровідників» таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з продажу паке�

та акцій ВАТ «Завод напівпровідників», оголошення про який було оприлюдне�
но в газеті «Відомості приватизації» від 29.09.2004 № 38 (326).

ВАТ «Завод напівпровідників» розташоване за адресою: Україна, 69600,
м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 99,99% статутного
фонду товариства та кількістю акцій 254 267 972 штук.

Код за ЄДРПОУ: 031792555.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 45 000 тис. грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу паке�

тів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та
корпоратизації, затвердженого спільним наказом ФДМУ, Антимонопольного
комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 № 1908/11/271 та наказу Фонду державного майна України конкурс
з продажу пакета акцій ВАТ «Завод напівпровідників» вважається таким, що не
відбувся.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Випробувальний центр «Тест» таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з продажу паке�

та акцій ВАТ «Випробувальний центр «Тест», оголошення про який було опри�
люднено в газеті «Відомості приватизації» від 06.10.2004 № 39 (327).

ВАТ «Випробувальний центр «Тест» розташоване за адресою: Україна,
02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 93,86% статутного
фонду товариства та кількістю акцій 7 060 554 штук.

Код за ЄДРПОУ: 24585152.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 1 235 600 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па�

кетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
та корпоратизації, затвердженого спільним наказом Фонду державного майна
України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних па�
перів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271 та наказу Фонду дер�
жавного майна України конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Випробувальний
центр «Тест» вважається таким, що не відбувся.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Азовкабель» таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з продажу паке�

та акцій ВАТ «Азовкабель», оголошення про який було оприлюднено в газеті
«Відомості приватизації» від 20.10.2004 № 41 (329).

ВАТ «Азовкабель» розташоване за адресою: Україна, 71101, Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Кабельників, 3.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 90,80% статутного
фонду товариства та кількістю акцій  45 703 101 штук.

Код за ЄДРПОУ: 00214511.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 9 634 430 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па�

кетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
та корпоратизації, затвердженого спільним наказом Фонду державного майна
України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних па�
перів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271 та наказу Фонду дер�
жавного майна України конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Азовкабель» вва�
жається таким, що не відбувся.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області

про визнання конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Верхньодніпровський завод потужного радіобудування»

таким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю заяв претендентів
Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 14313961.

Юридична адреса: Україна, 51600, Дніпропетровська обл.,
м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, 37.
Кількість акцій, запропонованих до продажу,— 34 452 400 шт., що стано�

вить 100% статутного фонду.
Початкова ціна пакета акцій — 7 200 000,0 грн.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна.

Департамент спільних підприємств,
міждержавних майнових відносин та власності

за кордоном,
т. 294"44"64

Фондом державного майна України прийнято рішення про приваI
тизацію державної частки розміром 51% у статутному фонді ТОВ
«Ландгут Україна» (статутний фонд товариства — 10 859 756,86 грн.),
розташованого за адресою: 83000, м.  Донецьк, вул. Челюскінців, 105,
код за ЄДРПОУ 33221432.

Фонд державного майна України повідомляє, що державна частка
розміром 34,6% у статутному фонді ТОВ «ІнформаційноI
виробничий центр в галузі освіти», розташованого за адресою: 03151,
м. Київ, вул. Смілянська, 4, код за ЄДРПОУ 32102854, приватизована
шляхом викупу співзасновником — ЗАТ «Науково�дослідний інститут
прикладних інформаційних технологій» за 1 503 600,0 грн., у т. ч. ПДВ —
250 600,0 грн.

Фонд державного майна України повідомляє про продаж на повторно�
му аукціоні, який відбувся 16 листопада 2004 року за адресою: м. Київ,
вул. Марини Раскової, 15, державного пакета акцій АКБ «ЧорноморI
ський банк розвитку та реконструкції» у кількості 1 (одна) штука. Пе�
реможцем аукціону визнано товариство з обмеженою відповідальністю
«Приват�Сток�Сервіс». Ціна продажу: 200,86 грн.

Фонд державного майна України повідомляє, що державна частка у
статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю
«ДельфінI2001» розміром 27,07%, яке знаходиться за адресою:  Ав�
тономна Республіка Крим, 98654, м. Ялта, с. Відрадне, вул. Дніпровська,
5, код за ЄДРПОУ 31505542, приватизована шляхом викупу співзасI
новником Корпорацією «Міжрегіональний Промисловий Союз» за
15 275 648,40 грн., у тому числі ПДВ — 2 545 941,40 грн.

Фондом державного майна України прийнято рішення про приваI
тизацію державного пакета акцій ЗАТ «Ландгут Бройлер» у кілько�
сті 23 629 923 штуки, що становить 58,32% статутного фонду товариства,
загальною номінальною вартістю 23 629 923,0 грн., яке знаходиться за
адресою:  Україна, 86221, Донецька обл., Шахтарський р�н, с. Розівка,
вул. Степова, 2 (код за ЄДРПОУ 33129547).

Фондом державного майна України прийнято рішення про приваI
тизацію державного пакета акцій закритого акціонерного товаI
риства «Акціонерна страхова компанія з надання екстренної меI
дичної допомоги іноземним громадянам» (скорочене найменуван�
ня ЗАТ «ПРОСТО�страхування») в кількості 31 080 штук сумарною номіна�
льною вартістю 3 108 000 гривень, що становить 40% статутного фонду
товариства. Товариство знаходиться за адресою: 01601, м. Київ,
вул. О. Гончара, 65, код  за ЄДРПОУ 24745673.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА  А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні, за конкурсом

Викуп

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Одноповерхова будівля магазину загальною площею 99,2 м2 (літ. А) з вхі�

дними майданчиками (літ. а, літ. а1), що знаходиться на балансі СВАТ «Садо�
вод», за адресою: Іллінецький район, с. Криштопівка, вул. Хутірська, 34. Об’�
єкт приватизовано фізичною особою за 5 546,40 грн., у т. ч. ПДВ — 924,40
грн.

Одноповерхова будівля магазину загальною площею 170,5 м2 (літ. А), що
знаходиться на балансі СТОВ «Пляхівське», за адресою: Козятинський ра�
йон, с. Пляхова, вул. Радянська, 12а. Об’єкт приватизовано фізичною осо�
бою за 12 156,00 грн., у т. ч. ПДВ — 2 026,00 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення загальною площею 761,4 м2, що знаходиться на

балансі КУ «Центральна міська лікарня», за адресою: м. Харцизьк, вул. Па�
тона, 7. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 43 610,40 грн., у т. ч. ПДВ
— 7 268,40 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення площею 25,8 м2, що знаходиться на
балансі КП «Міська служба єдиного замовника», за адресою: м. Харцизьк,
вул. Совецька, 6. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 2 894,63 грн., у
т. ч. ПДВ — 482,44 грн.

Група інвентарних об’єктів у складі: нежитловий будинок площею 693,9 м2,
три альтанки, сарай, огорожа з хвірткою, замощення, за адресою: м. Горлі�
вка, пр. Перемоги, 34. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 85 944,00
грн., у т. ч. ПДВ — 14 324,00 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення площею 54,8 м2, що знаходиться на
балансі Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Ту�
ган�Барановського і орендується ТОВ «Укравтокомплект», за адресою:
м. Донецьк, вул. Університетська, 98. Об’єкт приватизовано юридичною осо�
бою за 47 271,60 грн., у т. ч. ПДВ — 7 878,60 грн.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівлі Хустського відділення ОВО «Закарпаткіновідеопрокат» за адресою:

м. Хуст, вул. І. Франка, 69. Об’єкти приватизовано фізичною особою за
161 540,00 грн., у т. ч. ПДВ —  26 923,00 грн.

Вбудовані приміщення площею 182,7 м2 першого поверху навчального ко�
рпусу, що знаходяться на балансі Ужгородського державного інституту інфо�
рматики і права і орендуються приватним підприємцем Михайловсь�
ким Ю. М., за адресою: м. Ужгород, вул. Українська, 19. Об’єкт приватизова�
но фізичною особою за 133 082,00 грн., у т. ч. ПДВ — 22 180,00 грн.

Вбудоване приміщення площею 84,9 м2 першого поверху п’ятиповерхово�
го будинку, що знаходиться на балансі Ужгородського ДКВП «Залізничник» і
орендується приватним підприємцем Мелекесцевою О. М., за адресою: м.
Ужгород, пр. Свободи, 63. Об’єкт приватизовано фізичною особою за
94 904,00 грн., у т. ч. ПДВ — 15 817,00 грн.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину № 12, що знаходиться на балансі Котовського держав�

ного торговельно�виробничого підприємства робітничого постачання, за ад�

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296I59I77

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ресою: м. Первомайськ, вул. Гагаріна, 12. Об’єкт приватизовано фізичною
особою за 2 460,00 грн., у т. ч. ПДВ — 410,00 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля недіючої лазні, що знаходиться на балансі ВАТ «Перше травня»,

за адресою: Ренійський район, с. Лиманське, вул. Комсомольська, 64а.
Об’єкт приватизовано юридичною особою за 4 309,20 грн., у т. ч. ПДВ —
718,20 грн.

Нежитлові приміщення будівлі загальною площею 502,8 м2, що знаходить�
ся на балансі ВАТ «Одеський завод радіосвердлильних верстатів», за адре�
сою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 46. Об’єкт приватизовано юридичною осо�
бою за 270 289,20 грн., у т. ч. ПДВ — 45 048,20 грн.

Нежитлові підвальні приміщення загальною площею 74,0 м2, що знахо�
дяться на балансі ВАТ «Одеський завод поршневих кілець», за адресою: м.
Одеса, вул. Старопортофранківська, 117. Об’єкт приватизовано юридичною
особою за  40 148,20 грн., у т. ч. ПДВ — 6 691,40 грн.

Майно цілісного майнового комплексу державного підприємства — Б. Дні�
стровське СКТБ прецизійних резисторів «Компонент» за адресою: м. Білго�
род�Дністровський, вул. Кірова, 52в. Об’єкт приватизовано фізичною осо�
бою за 36 051,60 грн., у т. ч. ПДВ — 6 008,60 грн.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення крамниці № 41 «Продукти», що знаходиться на балансі ДРКВП

«Залізничник», за адресою: м. Здолбунів, вул. Шкільна, 27. Об’єкт привати�
зовано фізичною особою за 123 024,00 грн., у т. ч. ПДВ — 20 504,00 грн.

Приміщення крамниці № 40 «Все для дому», що знаходиться на балансі
ДРКВП «Залізничник», за адресою: м. Здолбунів, вул. Шкільна, 27. Об’єкт
приватизовано юридичною особою за 90 900,00 грн., у т. ч. ПДВ — 15 150,00
грн.

Приміщення крамниці № 15 «Продукти» з підвалом, що знаходиться на
балансі ДРКВП «Залізничник», за адресою: м. Здолбунів, вул. Шкільна, 9.
Об’єкт приватизовано юридичною особою за 83 736,00 грн., у т. ч. ПДВ —
13 956,00 грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення першого поверху № 9—20 площею 286,6 м2, літ.

Л�3, за адресою: м. Харків, вул. Гамарника, 17. Об’єкти приватизовано фізи�
чною особою за 92 640,00 грн., у т. ч. ПДВ — 15 440,00 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Продовольчий склад, що знаходиться на балансі Токарівської сільської ради

Білозерського району, за адресою: Білозерський район, с. Токарівка, вул.
Придніпровська, 24. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 18 510,00
грн., у т. ч. ПДВ — 3 085,00 грн.

м. КИЇВ
Нежитлові приміщення загальною площею 167,20 м2 за адресою: вул. Яро�

славів Вал, 8. Об’єкти приватизовано фізичною особою за 510 852,00 грн., у
т. ч. ПДВ — 85 142,00 грн.

Нежитлові приміщення площею 5 303,9 м2 за адресою: бульв. Дружби на�
родів, 38, літ. А, А1, А2. Об’єкти приватизовано юридичною особою за
16 931 012,60 грн., у т. ч. ПДВ —  2 821 835,60 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: Кловський узвіз, 6, літ. А. Об’єкт при�
ватизовано юридичною особою за 961 800,00 грн., у т. ч. ПДВ — 160 300,00
грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Січневого повстання, 11а, літ. Б.
Об’єкт приватизовано юридичною особою за 8 927 280,00 грн., у т. ч. ПДВ —
1 487 880,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Різницька, 9, літ. Б. Об’єкт при�
ватизовано юридичною особою за 1 729 560,00 грн., у т. ч. ПДВ — 288 260,00
грн.

Нежитлове приміщення за адресою: бульвар Лесі Українки,
20�22, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 182 904,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 30 484,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Лесі Українки/вул. Кутузова,
19/16, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 2 036 400,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 339 400,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Лесі Українки, 6, літ. А. Об’єкт
приватизовано юридичною особою за 1 258 800,00 грн., у т. ч. ПДВ — 209
800,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: провул. І. Мар’яненка, 14, літ. А. Об’�
єкт приватизовано юридичною особою за 102 000,00 грн., у т. ч. ПДВ —
17 000,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Академіка Філатова/вул. Сапе�
рне поле, 1/22, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 874 440,00
грн., у т. ч. ПДВ — 145 740,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Заньковецької/вул. Станіслав�
ського, 5/2, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 248 208,00
грн., у т. ч. ПДВ — 41 368,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Шота Руставелі/вул. Рогнідин�
ська, 12/3, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 307 200,00
грн., у т. ч. ПДВ — 51 200,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Мечнікова, 22а, літ. А. Об’єкт
приватизовано юридичною особою за 14 340,00 грн., у т. ч. ПДВ — 2 390,00
грн.

Аукціон

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення площею 214,75 м2, що знаходиться на

балансі КП «Міська служба єдиного замовника», за адресою: м. Харцизьк,
вул. Вокзальна, 67. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 138 810,00
грн., у т. ч. ПДВ — 23 135,00 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення площею 289,2 м2, що знаходиться на
балансі Міського відділу освіти м. Харцизьк, за адресою: м. Харцизьк, вул.
Вокзальна, 76а. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 69 183,40 грн., у
т. ч. ПДВ — 11 530,57 грн.

Нежитлове приміщення площею 638,8 м2, що знаходиться на балансі КУ
«Центральна міська лікарня» м. Харцизька, за адресою: м. Харцизьк, вул.
Краснознаменська, 164. Об’єкт приватизовано фізичною особою за
126 292,10 грн., у т. ч. ПДВ — 21 048,68 грн.

Транспортні засоби МТО�АТ на шасі автомобіля ЗІЛ�131, держ. № 07�57
ДЦП, що знаходиться на балансі ТОВ «АПТ 0512», за адресою: м. Авдіївка,
вул. Чапаєва, 2а. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 5 531,73 грн.,
у т. ч. ПДВ — 921,96 грн.

Майстерня технічного обслуговування МТО�АТ на шасі автомобіля
ЗІЛ�131 з лебідкою, держ. № 00�548 ЕВ, що знаходиться на балансі дочірньо�
го підприємства ВАТ «Донецькавтотранс» «Донецьке АТП № 11462», за адре�
сою: м. Донецьк, вул. Баумана, 12. Об’єкт приватизовано юридичною осо�
бою за 4 605,38 грн., у т. ч. ПДВ — 767,56 грн.

Приміщення магазину загальною площею 91.90 м2, що знаходиться на
балансі Спартаківської сільської ради, за адресою: Ясинуватський район,
сільська рада Спартаківська, станція Донецьк�Сєверний, вул. Привокзаль�
на, 18. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 11 787,93 грн., у т. ч. ПДВ
— 1 964,66 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення першого поверху (магазин), що знаходиться на

балансі ВАТ «Одеський завод поршневих кілець», за адресою: м. Одеса, вул.
Старопортофранківська, 117. Об’єкт приватизовано юридичною особою за
97 500,00 грн., у т. ч. ПДВ — 16 250,00 грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої лікарні, літ. А�2, загальною площею 392,3 м2, що знахо�

диться на балансі ВАТ «Конгресівське», за адресою: Золочівський район,
с. Олександрівка, вул. Чадунелі, 5. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 17 556,00 грн., у т. ч. ПДВ — 2 926,00 грн.

Будівля філії АКАБ «Україна» загальною площею 67,9 м2 за адресою: Во�
вчанський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 5. Об’єкт приватизова�
но юридичною особою за 34 527,00 грн., у т. ч. ПДВ — 5 754,50 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль ЗІЛ�131 р/н 38�72 ХОЛ за адресою: м. Каховка, вул. Меліто�

польська, 72. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 9 964,68 грн., у т.
ч. ПДВ — 1 660,78 грн.

Автомобіль ЗІЛ�131 р/н 38�73 ХОЛ та зварювальний агрегат бензиновий
1983 р. на одновісному причепі САК за адресою: м. Каховка, вул. Меліто�
польська, 72. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 10 607,52 грн.,
у т. ч. ПДВ — 1 767,92 грн.

Автомобіль ЗІЛ�131 р/н 81�87 ХОЛ та пересувна зарядна станція на одно�
вісному причепі ЕСБ — 4 ВЗ — 1 за адресою: м. Каховка, вул. Мелітопольсь�
ка, 72. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 12 817,20 грн., у т. ч. ПДВ
— 2 136,20 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Пересувна майстерня для технічного обслуговування автомобільної тех�

ніки МТО�АТ на базі ЗІЛ�157 держ. № 89�48, що знаходиться на балансі ВАТ
«Черкаське АТП�17154», за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, 47. Об’єкт
приватизовано юридичною особою за  7 157,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 193,00
грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу
Викуп

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення першого, другого поверхів будівлі за адресою:

м. Кіровоград, вул. Преображенська, 2.
Будівля за адресою: м. Кіровоград, вул. Бєляєва, 2.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитловий будинок (літ. Р) площею 614,3 м2, колишньої центральної ла�

бораторії Київської клінічної лікарні управління охорони здоров’я облдержад�
міністрації за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 1.

Нежитлове приміщення площею 320,7 м2, що знаходиться на балансі ко�
мунального підприємства «Будинкоуправління» Київської облдержадмініст�
рації і орендується ТОВ «Європа», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 6.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Підвальні приміщення за адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 11.
Столярний цех за адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 19.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення, що орендується ПП «Віктор», за адресою: м. Чер�

каси, вул. Хрещатик, 225.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом викупу
(наказ ФДМУ від 12.11.2004 № 2464)

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Нежитлові приміщення загальною площею 48 м2, що знаходяться на ба�

лансі Адміністрації парків�пам’яток садово�паркового мистецтва загально�
державного призначення «Місхорський», «Масандрівський», «Лівадійський»
і орендуються ТОВ «Ренесанс�Південь», за адресою: м. Ялта, Парковий про�
їзд, 1/2.

Нежитлові приміщення загальною площею 547,5 м2, що знаходяться на
балансі Адміністрації парків�пам’яток садово�паркового мистецтва загаль�
нодержавного призначення «Місхорський», «Масандрівський», «Лівадійсь�
кий» і орендуються ТОВ «Ренесанс�Південь», за адресою: м. Ялта, Парковий
проїзд, 5в.

Нежитлові приміщення загальною площею 175,2 м2, що знаходяться на
балансі Адміністрації парків�пам’яток садово�паркового мистецтва загаль�
нодержавного призначення «Місхорський», «Масандрівський», «Лівадійсь�
кий» і орендуються ТОВ «Ренесанс�Південь», за адресою: м. Ялта, Парковий
проїзд, 1/2.

Нежитлові приміщення бази «Нова Яйла» загальною площею 8 207,8 м2,
що знаходяться на балансі Адміністрації парків�пам’яток садово�паркового
мистецтва загальнодержавного призначення «Місхорський», «Масандрів�
ський», «Лівадійський» і орендуються ТОВ «ЮБК�Інвест», за адресою: м. Ял�
та, с. Горний.

Теплиці № 1, 2, 3, 4, 5 (літ. Г) та господарсько�побутові приміщення зага�
льною площею 604,9 м2 (літ. Д, Є, Ж), що знаходяться на балансі Адміністра�
ції парків�пам’яток садово�паркового мистецтва загальнодержавного при�
значення «Місхорський», «Масандрівський», «Лівадійський» і орендуються
ТОВ «ЮБК�Курортбуд», за адресою: м. Алушта, Дворцове шосе, 3 та Дво�
рцове шосе, 7.

Пропонуються до продажу

ДОНЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — нежитлового приміщення (сарай)
Назва об’єкта: нежитлове приміщення (сарай), що знаходиться на бала�

нсі відділу культури м. Харцизька.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00183905.
Місцезнаходження об’єкта: 86700, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Вок�

зальна, 42.
Адреса балансоутримувача: м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87а.
Відомості про будівлю: нежитлове приміщення площею 63,8 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 890,00 грн., ПДВ — 578,00 грн.
Початкова ціна продажу: 3 468,00 грн.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону, утримання об’єкта

та прилеглої території в належному санітарно�технічному стані; забезпечен�
ня благоустрою прилеглої до об’єкта території; забезпечення вільного досту�
пу обслуговуючих служб до комунікацій загального користування; об’єкт при�
ватизації відчужується або здається в оренду з додержанням умов, на яких
він був придбаний; продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним осо�
бам здійснюється за грошові кошти; покупець сплачує витрати, пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації; забезпечити укладання договорів з екс�
плуатаційними організаціями на обслуговування і оплату послуг.

Грошові кошти в розмірі 346,80 грн., що становить 10% від початкової ва�
ртості об’єкта, перераховуються на р/р № 25623260046871 в Макіївській філії
АКБ УСБ у м. Макіївка, МФО 334174, код за ЗКПО 04053022, одержувач кош�
тів — виконком Харцизької міської ради.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн.

та розрахунки за придбаний об’єкт приватизації перераховується на р/р №
25623260046871 в Макіївській філії АКБ УСБ у м. Макіївка, МФО 334174, код
за ЗКПО 04053022, одержувач коштів — виконком Харцизької міської ради.

Прийняття заяв на участь в аукціоні припиняється за три дні до проведення
аукціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 86700, Донецька обл.,
м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87а, міськвиконком (кімн. 206) в робо�
чі дні з 8.00 до 17.00.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 86700, Донецька обл.,
м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87а, міськвиконком (кімн. 205)
о 10.00.

Ознайомитись з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розаташування.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до 17.00 за тел.
(06257) 4�24�40 та за вищевказаною адресою.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні приміщення магазину

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 22926689.
Назва об’єкта: приміщення магазину, що знаходиться на балансі держа�

вного підприємства «Головне управління робітничого постачання підприємств
вугільної галузі».

Адреса: 83014, м. Донецьк, вул. Мушкетівська, 22.
Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення з підвалом зага�

льною площею 328,6 м2 (1�й поверх — 190,9 м2, підвал — 137,7 м2), рік забу�
дови 1951.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 160 338,00 грн., ПДВ —  32 067,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 192 405,60 грн.
Умови продажу: утримувати об’єкт у належному санітарно�технічному ста�

ні; забезпечити укладання договорів з експлуатаційними організаціями на
обслуговування і оплату послуг; об’єкт приватизації відчужується,  або зда�
ється в оренду з додержанням умов, на яких він був придбаний.

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за при�
дбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187561900001, в банку УДК у
Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відді�
лення ФДМУ по Донецькій обл.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,  що становить
19 241  грн.,  вносяться на р/р № 37313008000034 в банку УДК у Донецькій
області, МФО 834016, код за  ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються  в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97,
каб. 522.

Аукціон буде проведено на 34Iй день після публікації цієї інфорI
мації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00 за адресою: 83023,
м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, ТОВ НКУФ «УніверсалI
Консалтинг».

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97,
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062) 304�75�27.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні вбудованого нежитлового приміщення

майстерні годинників (державна власність)
Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення державної власності

майстерні годинників.
 Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення державної власності майс�

терні годинників, вбудоване у житловий будинок площею 62,9 м2.
Місцерозташування: 84200, м. Дружківка Донецької області, вул. Лені�

на, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Дружківський машинобудівний завод», код за

ЗКПО 00165669.
Адреса балансоутримувача: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Ле�

ніна, 7.
Вартість об’єкта без ПДВ — 5 250 грн., ПДВ — 1 050 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 6 300 грн.
Умови продажу:
утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарному стані;

укладення договорів на комунальні послуги з експлуатаційними організація�
ми; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та
фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких він був придбаний;
продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним особам здійснюється
за грошові кошти.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придба�
ний об’єкт приватизації вносяться у відділення Державного казначейства в
Донецькій обл. на р/р № 37184561900059, МФО 834016, код за ЗКПО
24166521, одержувач — Північно�Донецьке представництво ФДМУ у м. Кра�
маторську.

Грошові кошти у розмірі 630 грн. 00 коп., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, вносяться у відділення Державного казначейс�
тва в Донецькій обл. на р/р № 37319007000125, МФО 834016, код за ЗКПО
24166521, одержувач — Північно�Донецьке представництво ФДМУ у м. Кра�
маторську.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї інформації
у газеті «Відомості приватизації» за адресою: Донецька область, м.
Краматорськ, вул. Катеринича, 13I1 о 10.00.

Приймання заяв на участь в аукціоні припиняється  за 3 дні до проведення
аукціону.

Заяви на участь у аукціоні приймаються за адресою: м. Краматорськ До�
нецької обл., вул. Катеринича, 13�1; у робочі дні.

Ознайомлення з об’єктом приватизації проводиться за участю спеціаліс�
та органу приватизації.

Додаткову інформацію можна одержати в робочі дні з 8.00 до 17.00 за ви�
щевказаною адресою та за тел. 3�13�55.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового вбудованого приміщення

майстерні з ремонту взуття (державна власність)
Назва об’єкта: нежитлове  вбудоване приміщення державної власності

майстерні з ремонту взуття.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення державної власності майс�

терні з ремонту взуття, вбудоване у житловий будинок площею 7,3 м2.
Місцерозташування: 84300, м. Краматорськ Донецької області, вул. Шкі�

льна, 1.
Балансоутримувач: Північно�Донецьке представництво Фонду державного

майна України у м. Краматорську, код за ЗКПО 23032971.
Адреса балансоутримувача: 84300, Донецька обл., м. Краматорськ, вул.

Катеринича, 13/1.
Вартість об’єкта без ПДВ — 750 грн., ПДВ — 150 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 900 грн.
Умови продажу:
утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарному стані;

укладення договорів на комунальні послуги з експлуатаційними організація�
ми; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та
фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких він був придбаний;



24 листопада 2004 року № 46(334)4

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294I33I13

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним особам здійснюється
за грошові кошти.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придба�
ний об’єкт приватизації, вносяться у відділення Державного казначейства в
Донецькій обл. на р/р № 37184561900059, МФО 834016, код за ЗКПО
24166521, одержувач — Північно�Донецьке представництво ФДМУ у м. Кра�
маторську.

Грошові кошти у розмірі 90 грн. 00 коп., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, вносяться у відділення Державного казначей�
ства в Донецькій обл. на р/р № 37319007000125 МФО 834016 код за ЗКПО
24166521, одержувач — Північно�Донецьке представництво ФДМУ у м. Кра�
маторську.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї інформації
у газеті «Відомості приватизації» за адресою: Донецька область, м.
Краматорськ, вул. Катеринича, 13I1 о 10.00.

Приймання заяв на участь в аукціоні припиняється за 3 дні до проведення
аукціону.

Заяви на участь у аукціоні приймаються за адресою: м. Краматорськ До�
нецької обл., вул. Катеринича, 13�1; у робочі дні.

Ознайомлення з об’єктом приватизації проводиться за участю спеціаліс�
та органу приватизації.

Додаткову інформацію можна одержати в робочі дні з 8.00 до 17.00 за ви�
щевказаною адресою та за тел. 3�13�55.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового вбудованого приміщення

майстерні з ремонту взуття (державна власність)
Найменування об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення державної вла�

сності майстерні з ремонту взуття.
 Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення державної власності майс�

терні з ремонту взуття, вбудоване у житловий будинок площею 6,8 м2.
Місцерозташування: 84300, м. Краматорськ Донецької області, вул. Шкі�

льна, 1.
Балансоутримувач: Північно�Донецьке представництво Фонду державного

майна України у м. Краматорську, код за ЗКПО 23032971.
Адреса балансоутримувача: 84300, Донецька обл., м. Краматорськ, вул.

Катеринича, 13/1.
Вартість об’єкта без ПДВ — 700 грн., ПДВ — 140 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ – 840 грн.
Умови продажу:
утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарному стані;

укладення договорів на комунальні послуги з експлуатаційними організація�
ми; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та
фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких він був придбаний;
продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним особам здійснюється
за грошові кошти.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придба�
ний об’єкт приватизації вносяться у відділення Державного казначейства в
Донецькій обл. на р/р № 37184561900059, МФО 834016, код за ЗКПО
24166521, одержувач — Північно�Донецьке представництво ФДМУ у м. Кра�
маторську.

Грошові кошти у розмірі 84 грн. 00 коп., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, вносяться у відділення Державного казначей�
ства в Донецькій обл. на р/р № 37319007000125, МФО 834016, код за ЗКПО
24166521, одержувач — Північно�Донецьке представництво ФДМУ у м. Кра�
маторську.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї інформації
у газеті «Відомості приватизації» за адресою: Донецька область, м.
Краматорськ, вул. Катеринича, 13I1 о 10.00.

Приймання заяв на участь в аукціоні припиняється  за 3 дні до проведення
аукціону.

Заяви на участь у аукціоні приймаються за адресою: м. Краматорськ До�
нецької обл., вул. Катеринича, 13�1; у робочі дні.

Ознайомлення з об’єктом приватизації проводиться за участю спеціаліс�
та органу приватизації.

Додаткову інформацію можна одержати в робочі дні з 8.00 до 17.00 за ви�
щевказаною адресою та за тел. 3�13�55.

ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності — недіючої
котельні, що знаходиться на балансі філії ЗАТ «ТютюнIІмпекс»

«Берегівський тютюновоIферментаційний завод»
Назва об’єкта: недіюча котельня.
Адреса: Закарпатська область, м. Берегове, вул. Б. Хмельницького, 106.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, збудована в 1982р., площа

забудови об’єкта — 246,9 м2.
Технічна характеристика об’єкта: стіни, колони та перегородки цегляні; фу�

ндамент бутобетонний; перекриття над побутовими приміщеннями залізо�
бетонне; перекриття (дах) — металеві ферми з підшивкою металевими лис�
тами; покрівля шиферна; підлога —  бетон, плитка; вікна, двері дерев’яні;
внутрішнє оздоблення — фарбування водяними сумішами, облицювання пли�
ткою.

Внутрішні системи інженерного устаткування в будівлі — електропостачання,
газопостачання, водопровід, каналізація, центральне опалення в неробочому
стані. Земельна ділянка окремо не виділена.

Призначення об’єкта: теплопостачання.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 57 434,00 грн., ПДВ —

11 487,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 68 921,00 грн.
 Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання санітар�

но�екологічних норм щодо утримання об’єкта; провести реєстрацію будівлі в
бюро технічної інвентаризації (БТІ); об’єкт приватизації не підлягає відчужен�
ню без збереження зобов’язань, на яких він був придбаний.

Об’єкт розташований на території філії ЗАТ «Тютюн�Імпекс» «Берегівський
тютюново�ферментаційний завод». Питання землекористування покупець ви�
рішує самостійно з органами місцевого самоврядування, згідно з чинним
законодавством.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час розрахунку

за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в УДК по Закарпат�
ській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.

 Грошові кошти в розмірі 6 892,10 грн., що становить 10% початкової вар�
тості об’єкта, перераховуються на р/р № 37314009000173 в УДК по Закар�
патській області, одержувач : РВ ФДМУ по Закарпатській області, код
22111310, МФО 812016.

Приймання заяв проводиться у робочі дні з 8.00 до 16.00 та закінчується за
3 дні до проведення аукціону.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою:
Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.

 Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: м. Берегове, вул. Б.Хмель�
ницького, 106. Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по За�
карпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната 316; телефо�
ни для довідок в Ужгороді: (03122)  3�53�21, 3�71�93.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності ЦМК — структурного підрозділу Чопського

експортноIімпортного прикордонного пункту
 Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — структурний підрозділ Чоп�

ський експортно�імпортний прикордонний пункт, що знаходиться на балансі
ВАТ «Племзавод «Закарпатський».

Адреса об’єкта: Ужгородський р�н, м. Чоп, вул. Заводська, 1.
Вид діяльності об’єкта: посередництво в торгівлі сільськогосподарською

сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрика�
тами.

До складу нерухомості об’єкта входять: двоповерховий адміністратив�
ний будинок 1964 року побудови, загальною площею приміщень 182,6 м2;
лазня 1973 року побудови, загальною площею приміщень 133,4 м2; котель�
ня 1972 року побудови, загальною площею приміщень 45,1 м2; двоповерхо�
вий будинок готельного типу (недіючий) 1964 року побудови, загальною пло�
щею приміщень 256,4 м2; гараж на 2 автомобілі 1964 року побудови, зага�
льною площею 74,8 м2; стайня № 2 1964 року побудови, загальною площею
683,1 м2; стайня № 3 1964 року побудови, загальною площею 683,1 м2; стайня
№ 4 1980 року побудови, загальною площею 500,0 м2; сарай для с/г техніки
1964 року побудови, загальною площею 405,2 м2; прохідна 1964 року побу�
дови, загальною площею 6,3 м2; навіс для сіна 1983 року побудови, загаль�
ною площею 984,6 м2; ізолятор 1964 року побудови, загальною площею
60,1 м2; склад ПММ 1964 року побудови, загальною площею 23,9 м2;  склад
ПММ з автозаправкою; склад для кормів 1964 року побудови, загальною
площею 236,4 м2; корівник №5 1982 року побудови, загальною площею 500,1
м2; корівник № 6 1982 року побудови, загальною площею 500,1 м2; трибуна
на 40 місць 1983 року побудови, насосна 1964 року побудови, загальною
площею 6,6 м2, автомобільні ваги 1963 року  випуску, загальною площею
39, 4 м2, а також: навіс для сіна, площадка для миття, майданчик для збе�
рігання вугілля, естакада для розвантаження тварин з автомашин, майда�
нчик під вивантажене вугілля, два сховища під гній, вигріб на 25 м3, залізо�
бетонна огорожа.

До складу рухомого майна об’єкта входять: автомобіль «Нива» 1987 р. в. та
обладнання.

Площа земельної ділянки: 5,1 га.
Заборгованість станом на 30.06.2004: дебіторська заборгованість відсу�

тня, кредиторська заборгованість — 38,0 тис. грн.
Діяльність об’єкта припинена з січня 2001 р.
Кількість працівників: 2.
Початкова вартість продажу об’єкта – 748 900,00 грн.
 Умови продажу:
подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно;  протягом

шести місяців від дня переходу до покупця права власності на об’єкт прива�
тизації не допускати звільнення працівників приватизованого об’єкта з ініці�
ативи покупця; об’єкт приватизації не підлягає відчуженню без збереження
зобов’язань, на яких він був придбаний; експлуатацію об’єкта здійснювати
відповідно до санітарно�технічних, пожежних та екологічних норм; провести
реєстрацію об’єкта в бюро технічної інвентаризації (БТІ); з моменту підписан�
ня договору купівлі�продажу покупець стає правонаступником всіх прав та
обов’язків цілісного майнового комплексу — структурного підрозділу Чопсь�
кого експортно�імпортного прикордонного пункту, що знаходиться на балан�
сі ВАТ «Племзавод «Закарпатський».

Питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами мі�
сцевого самоврядування згідно з чинним законодавством.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час розрахунку

за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в УДК по Закарпат�
ській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.

 Грошові кошти в розмірі 74 890,00 грн., що становить 10% початкової ва�
ртості об’єкта, перераховується на р/р № 37314009000173 в УДК у Закарпат�
ській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.

 Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 16.00 та закінчується
за 3 дні до проведення аукціону.

 Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Закарпатська об�
ласть, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 316.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування цієї інI
формації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: ЗакаI
рпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.

 Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатська область, м.
Чоп, вул. Заводська, 1.

 Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській
області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната 316, телефони для дові�
док: (03122) 3�53�21, 3�71�93.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — майна АЗС № 14, поверненого за
рішенням суду у державну власність

(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: майно АЗС № 14, повернуте за рішенням суду у державну

власність.
Адреса: Закарпатська область, Рахівський р�н, смт Ясіня, вул. Визволен�

ня, б/н.
Відомості про об’єкт: будівля операторської загальною площею приміщень

14,94 м2, стіни — цегляні, перекриття — збірні залізобетонні плити, підлога
дощата, вікна і двері дерев’яні, стіни поштукатурені і побілені вапняним роз�
чином, зовні «теразит» та два автозаправні блок�пункти (АБП – 8).

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 3 759,70 грн., ПДВ —
751,94 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 4 511,64 грн.
 Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання санітар�

но�екологічних норм щодо утримання об’єкта; провести реєстрацію будівлі
операторської в бюро технічної інвентаризації (БТІ).

 Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,04 га. Питання зем�
лекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого само�
врядування, згідно з чинним законодавством.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час розрахунку

за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в УДК по Закарпат�
ській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.

 Грошові кошти в розмірі 451,16 грн., що становить 10% початкової варто�
сті об’єкта, перераховується на р/р № 37314009000173 в УДК по Закарпатсь�
кій області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.

 Прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
 Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Закарпатська об�

ласть, м. Ужгород, вул. Собранецька,60, кімн. 316.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування цієї інI

формації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: ЗакаI
рпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.

 Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатська область, Ра�
хівський р�н, смт Ясіня, вул. Визволення, б/н.

 Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській
області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната 316; телефони для довідок
в Ужгороді: (03122) 3�53�21, 3�71�93.

КІРОВОГРАДСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності —

будівлі головного корпусу онкодиспансеру
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: будівля головного корпусу онкодиспансеру.
Адреса об’єкта: 25006, м. Кіровоград, вул. Преображенська, 79а.
Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча обласна лікарня.
Адреса балансоутримувача: 25006, м. Кіровоград, вул. Преображенська,

79/35.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01994921.
Відомості про об’єкт: пам’ятка архітектури місцевого значення, окремо

розташована двоповерхова цегляна будівля, внутрішнє планування — кори�
дорне з розташуванням приміщень на дві сторони; площа приміщень: пер�
шого поверху — 1 027,87 м2, другого поверху з балконом — 1 107,87 м2, під�
валу — 306,91 м2; з 1997 року будівля не експлуатується; внутрішні інженерні
мережі (водопровід, каналізація, опалення) демонтовані, технічний стан бу�
дівлі в цілому за висновком регіональної служби охорони і реставрації пам’я�
ток містобудування та архітектури — непридатний до нормальної експлуата�
ції, потребує капітального ремонту.

Площа земельної дiлянки: 0,54 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 185 738,0 грн., ПДВ —  37 147,60 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

222 885,60 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Умови продажу:
подальше призначення об’єкта визначає покупець; не допускається

розміщення на об’єкті виробництв, що є екологічно небезпечними та мо�
жуть стати загрозою для оточуючих; питання права користування або вла�
сності на земельну ділянку під об’єктом вирішується новим власником
після укладення договору купівлі�продажу об’єкта самостійно в порядку,
встановленому чинним законодавством; новому власнику розмежувати
територію огорожею з Кіровоградською дитячою обласною лікарнею; для
подальшої експлуатації будівлі замовити в регіональній службі охорони і
реставрації пам’яток містобудування та архітектури Кіровоградської об�
ласної державної адміністрації реставраційне завдання на розроблення
науково�проектної документації реставрації та реконструкції будівлі та ви�
конати ремонтно�реставраційні роботи відповідно до проектно�
кошторисної документації; укласти охоронний договір з регіональною слу�
жбою охорони і реставрації пам’яток містобудування та архітектури на ко�
ристування пам’яткою архітектури.

Учасники аукціона вносять грошові кошти в розмірі 22 288,56 грн., що ста�
новить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, на р/р №
37312002000547 в УДК у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, код 13747462,
отримувач — Регіональне відділення ФДМУ по Кіровограській області.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,0 грн. вноситься на р/р
№ 37182500900001, банк — УДК у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, код
13747462, отримувач — Регіональне відділення ФДМУ по Кіровограській об�
ласті.

Термін прийняття заяв до 20 грудня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11Iй годині за

адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, Регіональне віддіI
лення ФДМУ по Кіровоградській області.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його знаходження
та за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 712, тел. 23�53�32.

Адреса служби з організації та проведення аукціону: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кімн. 809, тел. 23�45�40, Регіональне відділення ФДМУ по Кі�
ровоградській області.

ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

обладнання їдальні, що знаходиться на балансі
ТОВ «ІнтерIАвто»

Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 32093929, 65013, м. Одеса,
Миколаївська дорога, 223/225.

Назва об’єкта: обладнання їдальні.
Адреса: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 223/225.
Інформація про об’єкт: об’єкт складається з 13 одиниць обладнання їдаль�

ні: електропекарна шафа ЭШ�4М, електроплита ПЭСМ�4, електросковорода,
електромарміт МОХН, електром’ясорубка, картоплечистка, 2 холодильні ша�
фи 4�секційні КХС, холодильна установка, шафа холодильна, касовий апарат
ОКА�401, прилавок ПИ 04 та ванна для миття посуду.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 850,00 грн.; ПДВ — 170,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 1 020,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00грн. та розрахунки за придбаний

об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37186501900001, МФО 828011, код
20984091, банк УДК у Одеській області. Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській
області.

 Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта, що
становить 102,00 грн., вноситься на р/р № 37316006000102, МФО 828011,
код 20984091, банк УДК у Одеській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Оде�
ській області.

 Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку проведення аукціону.
 Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у газеті «ВідоI

мості приватизації» о 10Iй годині за адресою: м. Одеса, вул. В. АрнаI
утська,15, 2Iй поверх.

 Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем
його розташування за сприяння Регіонального відділення Фонду державно�
го майна України по Одеській області. Додаткову інформацію можна отрима�
ти за телефоном 728�72�62 та у службі з організації та проведення аукціону –
філії ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» — Одеський аукціонний
центр.

 Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з організації та про�
ведення аукціону: філія ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» — Оде�
ський аукціонний центр, за  адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, 2�й
поверх, тел. 728�72�23.

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів державної власності
Назва об’єкта: будівля складу № 10, що знаходиться на балансі ВАТ

«Веселоподільське ХПП».
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8а.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будів�

ля складу № 10 загальною площею  978,00 м2. Покрівля — азбестоцементні
листи, інж. обладнання — електропостачання. Земельніа ділянка площею
17,0907 га надана  у постійне користування ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 10 017,00 грн.; ПДВ —  2 003,40 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ — 12 020,40 грн.
Грошові кошти у розмірі 1 202,04 грн., що становить 10% початкової вартості

об’єкта приватизації, вносяться одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області,
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код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37310005000259.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полта�
вській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавсь�
кій області, МФО 831019, р/р № 37185500900001.

Назва об’єкта: будівля складу № 16, що знаходиться на балансі ВАТ
«Веселоподільське ХПП».

Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8г.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будів�

ля складу № 16 загальною площею 1 208,10 м2. Покрівля азбестоцементні
листи, інж. обладнання — електропостачання. На земельній ділянці площею
17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 10 822,00 грн.; ПДВ —  2 164,40 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ — 12 986,40 грн.
Грошові кошти у розмірі 1 298,64 грн., що становить 10% початкової вар�

тості об’єкта приватизації, вносяться одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській
області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській об�
ласті, МФО 831019, р/р № 37310005000259.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтав�
ській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській
області, МФО 831019, р/р № 37185500900001.

Назва об’єкта: будівля складу № 20, що знаходиться на балансі ВАТ
«Веселоподільське ХПП» .

Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8з.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будів�

ля складу № 20 загальною площею 971,30 м2. Покрівля — азбестоцементні
листи, інж. обладнання — електропостачання. На земельній ділянці площею
17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 449,00 грн.; ПДВ — 1 689,80 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ — 10 138,80 грн.
Грошові кошти у розмірі 1 013,88 грн., що становить 10% початкової вар�

тості об’єкта приватизації, вносяться одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській
області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській об�
ласті, МФО 831019, р/р № 37310005000259.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтав�
ській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській
області, МФО 831019, р/р № 37185500900001.

Назва об’єкта: будівля складу № 23, що знаходиться на балансі ВАТ
«Веселоподільське ХПП».

Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8л.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будів�

ля складу № 23 загальною площею 1 182,60 м2. Покрівля — азбестоцементні
листи, інж. обладнання — електропостачання. На земельній ділянці площею
17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 10 598,00 грн.; ПДВ —  2 119,60 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ — 12 717,60 грн.
Грошові кошти у розмірі 1 271,76 грн., що становить 10% початкової вар�

тості об’єкта приватизації, вносяться одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській
області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській об�
ласті, МФО 831019, р/р № 37310005000259.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтав�
ській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській
області, МФО 831019, р/р № 37185500900001.

Назва об’єкта: будівля зерносушарки СКП, що знаходиться на балансі
ВАТ «Веселоподільське ХПП».

Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8р.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: трихповерхова цегляна будівля

зерносушарки СКП 6 площею 1 095,90 м2. Покрівля — рулонна, підлога бетон�
на, інж. обладнання — електропостачання. На земельній ділянці площею
17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 811,20 грн.; ПДВ — 1 962,24 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ — 11 773,44 грн.
Грошові кошти у розмірі 1 177,34 грн., що становить 10% початкової вар�

тості об’єкта приватизації, вносяться одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській
області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській об�
ласті, МФО 831019, р/р № 37310005000259.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтав�
ській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській
області, МФО 831019, р/р № 37185500900001.

Назва об’єкта: замощення млина, що знаходиться на балансі ВАТ «Ве�
селоподільське ХПП».

Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна,16б.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: замощення млина площею

1 550,00 м2 із асфальтобетону по щебеневій основі.
На земельній ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування

ВАТ «Веселоподільському ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада
2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 647,30 грн.; ПДВ — 929,46 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ — 5 576,76 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти у розмірі 557,67 грн., що становить 10% початкової вартості

об’єкта приватизації, вносяться одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській обла�
сті, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37310005000259.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтав�
ській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській
області, МФО 831019, р/р № 37185500900001.

Назва об’єкта: будівля кукурудзяноIкалібровочного заводу, що зна�
ходиться на балансі ВАТ «Веселоподільське ХПП».

Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8п.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: чотириповерхова цегляна бу�

дівля кукурудзяно�калібровочного заводу загальною площею 438,20 м2. По�
крівля рулонна, двері дерев’яні, інж. обладнання — електропостачання. На
земельній ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ
«Веселоподільському ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004
року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 256,30 грн.; ПДВ — 1 051,26 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ — 6 307,56 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти у розмірі 630,75 грн., що становить 10% початкової вартості

об’єкта приватизації, вносяться одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській обла�
сті, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37310005000259.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтав�

ській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській
області, МФО 831019, р/р № 37185500900001.

Умови продажу:
використовувати будівлі (складів № 10,16,20,23, зерносушарки СКП�6, ку�

курудзяно�калібровочного заводу), замощення млина за їх функціональним
призначенням; забезпечувати відповідність об’єкта приватизації всім архі�
тектурно�будівельним, санітарним та протипожежним вимогам; забезпечу�
вати дотримання в післяприватизаційний період відповідність об’єкта вимо�
гам екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;
забезпечувати улаштування земельної ділянки об’єкта та прилеглої до неї
території; утримувати в належному технічному стані конструктивні елементи
об’єкта приватизації, його привабливий зовнішній вигляд; забезпечувати
створення безпечних і нешкідливих умов праці на об’єкті під час його подаль�
шій експлуатації; у разі переходу в ході приватизації об’єкта, права власності
до інших осіб діючий договір оренди зберігає силу для нового власника; у разі
зміни власника об’єкта приватизації покупець повинен покласти всі вище�
вказані зобов’язання на нового власника; питання користування земельної
ділянки покупцем об’єкта вирішується самостійно в межах чинного законо�
давства; надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи що�
до виконання умов цього договору; покупець зобов’язаний погоджувати у від�
повідності до Порядку надання державними органами приватизації згоди на
подальше відчуження об’єктів, придбаних покупцями державного майна за
договорами купівлі�продажу, затвердженого наказом ФДМУ від 30.03.2001
№ 500, подальше відчуження об’єкта протягом дії вказаних у договорі купівлі�
продажу зобов’язань.

Термін прийняття заяв: до 10 січня 2005 року включно за адресою: м. Пол�
тава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409.

Аукціон буде проведено 14 січня 2005 року за адресою: м. ПолтаI
ва, вул. Жовтнева, 43, об 11.00.

Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Служба з організації та проведення аукціону за адресою: 36020, м. Полта�

ва, вул. Леніна 1/23, кімн. 409, тел 56�35�55, Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській області.

В інформації, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 44 (332)
від 12 листопада 2004 року про повторний продаж на аукціоні об’єкта дер�
жавної власності — нежитлового приміщення, що знаходиться на ба�
лансі ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод», розташованого за ад�
ресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 46, частину «Умови продажу» допов�
нити таким абзацом:

«...новий власник нежитлового приміщення повинен отримати у вста�
новленому порядку дозвіл міськвиконкому на використання цього примі�
щення...».

У зв’язку з виходом газети «Відомості приватизації» від 12.11.2004
№ 44 (322) на 2 (два) дні пізніше запланованої дати змінено термін прове�
дення аукціону, а саме:

повторний продаж на аукціоні об’єкта державної власності (гр. А)
— нежитлового приміщення, що знаходиться на балансі ВАТ «Пол�
тавський турбомеханічний завод», яке розташоване за адресою: м. Пол�
тава, вул. Жовтнева, 46, відбудеться 17 грудня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 43. Кінцевий термін прийняття
заяв — до 13 грудня 2004 року включно за адресою: м. Полтава, вул. Ле�
ніна, 1/23, кімн. 409.

СУМСЬКА   ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі магазину № 56

Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: будівля магазину № 56.
Адреса: 42652, Сумська обл., Тростянецький р�н, с. Кам’янка, ст. Бакирі�

вка.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлібозавод «Залізничник»,

42600, Сумська обл., м. Тростянець, пров. Гаївський, 2б.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розташована цегляна

одноповерхова будівля, площа приміщень 36,1 м2. Земельна ділянка окремо
не виділена.

Вартість продажу без ПДВ — 2 450 грн., ПДВ — 490 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 2 940 грн.
Умови продажу:  питання землекористування покупець вирішує самостій�

но в порядку, визначеному чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за

придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділення
ФДМУ по Сумській області № 37189500900001, банк: УДК у Сумській області,
м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 294 грн., що становить 10% від початкової варто�
сті продажу, вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумсь�
кій області № 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 20 грудня 2004 року.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11.00 за адреI

сою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Iй поверх, Регіональне віддіI
лення ФДМУ по Сумській області.

Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону : Регіональне відділення

ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, тел. (0542)
36�23�87.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі  їдальні

Код за ЄДРПОУ: 01037689.
Назва об’єкта: будівля їдальні.
Адреса: 41500, м. Путивль, вул. Ковпака, 7.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Сумиводбуд», 40030,

м. Суми, вул. Огарьова, 5.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розташована цегляна

одноповерхова будівля, площа приміщень 448, 4 м2. Земельна ділянка окре�
мо не виділена.

Вартість продажу без ПДВ — 23 492 грн., ПДВ — 4 698,4 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 28 190,4 грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець вирішує самостій�

но  в порядку, визначеному чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за

придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділення
ФДМУ по Сумській області № 37189500900001, банк: УДК у Сумській області,
м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 2 819 грн., що становить 10% від початкової вар�
тості продажу, вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сум�
ській області №37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 20 грудня 2004 року.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11.00 за адреI

сою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Iй поверх, Регіональне віддіI
лення ФДМУ по Сумській області.

Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону : Регіональне відділення

ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, тел. (0542)
36�23�87.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні прибудови до нежитлової

будівлі площею 581, 8 м2

Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: прибудова до нежитлової будівлі площею 581,8 м2.
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пл. 40�ї Армії, 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлібозавод «Заліз�

ничник», 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пров. Гаївський, 2б.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: прибудована цегляна однопо�

верхова будівля, площа приміщень 581, 8 м2. Земельна ділянка окремо не
виділена.

Вартість продажу без ПДВ — 50 260 грн., ПДВ — 10 052 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 60 312 грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець вирішує самостій�

но  в порядку, визначеному чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за

придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділен�
ня ФДМУ по Сумській області № 37189500900001, банк: УДК у Сумській об�
ласті, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 6 031 грн., що становить 10% від початкової вар�
тості продажу, вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сум�
ській області №37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 20 грудня 2004 року.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11.00 за адреI

сою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Iй поверх, Регіональне віддіI
лення ФДМУ по Сумській області.

Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення

ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, тел. (0542)
36�23�87.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні обладнання медпункту

Код за ЄДРПОУ: 5502597.
Назва об’єкта: обладнання медпункту: шафа для сушіння, холодильник

«Дніпро», крісло стоматологічне, бормашина, дистилятор, апарат УВЧ.
Адреса: 42000, Сумська обл., м. Ромни, бульвар Московський, 11.
Балансоутримувач: Роменське колективне швейне підприємство «Пролі�

сок», 42000, Сумська обл., м. Ромни, бульвар Московський, 11.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 067 грн., ПДВ — 813, 4 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —  4 880, 4 грн.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за

придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділен�
ня ФДМУ по Сумській області № 37189500900001, банк: УДК у Сумській об�
ласті, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 488 грн., що становить 10% від початкової варто�
сті об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ
по Сумській області №37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Су�
ми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв – 20 грудня 2004 року.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11 годині за адреI

сою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Iй поверх, Регіональне віддіI
лення ФДМУ по Сумській області.

Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення

ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, тел. (0542)
36�23�87.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі магазину

Код за ЄДРПОУ 23050348.
Назва об’єкта: будівля магазину № 52.
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пл. Комсомольська, 1а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлібозавод «Заліз�

ничник», 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пров. Гаївський, 2б.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розташована однопо�

верхова цегляна будівля , площа приміщень 74,5 м2, площа земельної ді�
лянки  120 м2.

Вартість продажу без ПДВ — 4 427, 5 грн., ПДВ — 885, 5 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —  5 313 грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець вирішує самостій�

но  в порядку, визначеному чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за

придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділен�
ня ФДМУ по Сумській області № 37189500900001, банк: УДК у Сумській об�
ласті, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 531 грн., що становить 10% від початкової варто�
сті продажу, вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумсь�
кій області № 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв – 20 грудня 2004 року.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11Iй годині за

адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Iй поверх, Регіональне відI
ділення ФДМУ по Сумській області.

Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону : Регіональне відділення

ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, тел. (0542)
36�23�87.

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням початкової ціни

на 30% двоповерхової будівлі відділення АКАБ «Україна»
Назва об’єкта: двоповерхова будівля відділення АКАБ «Україна» загаль�

ною площею 727,10 м2. Об’єкт приватизується разом з обладнанням, меб�
лями та іншим майном.

Адреса об’єкта: 62000, Харківська обл., смт Краснокутськ, вул.Леніна, 151а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 09351468, Харківська дирекція АК АПБ

«Україна», адреса: 61057, м. Харків, пров. Мар’яненко, 4.
Відомості про об’єкт:
адміністративна двоповерхова будівля літ Б�2, загальною площею 727,10

м2, ворота, огорожа; електронно�обчислювальна техніка, оргтехніка: ПЕВМ�
20 од., телефони — 4 од., друкарська машинка — 1 од., мікрокалькулятори —
4 од., захисні екрани — 5 од.; майно, що використовується в банківській дія�
льності (15 од.): лічильники валюти, детектори валюти, сейфи; допоміжне
обладнання: холодильники — 1 од., телевізор — 1 од., радіоприймач — 3 од.;
меблі: стільці — 40 од., меблеві куточки — 3 од., столи — 30 од., шафи —
12 од., трюмо — 1 од., тумбочки — 2 од., світильники — 11 од.; інше майно —
40 од.

Відомості про земельну ділянку: питання оренди або постійного користу�
вання земельною ділянкою покупець вирішує самостійно після укладання до�
говору купівлі�продажу.

Вартість продажу без ПДВ — 87 806,25 грн., ПДВ —  17 561,25 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 105 367,50 грн.

(знижено на 30 %).
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Умови продажу об’єкта.
Умови подальшого використання визначає покупець. Не відчужувати об’�

єкт приватизації до сплати його повної вартості. Сплатити продавцю витрати,
пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації. Вжити заходів щодо закріп�
лення земельної ділянки відповідно до вимог діючого законодавства.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за

придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіональному відділенню ФДМУ
по Харківській області на р/р №37186501900001 в УДК у Харківській області,
МФО 851011, код ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відді�
лення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 10 536,75 грн., що становить 10 відсотків від поча�
ткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіональному відді�
ленню ФДМУ по Харківській області на р/р №37317000140001 в УДК у Харків�
ській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області, за адресою: м. Харків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й по�
верх, к. 206, телефон для довідок 705�18�48. Заяви за встановленою орга�
ном приватизації формою від юридичних та фізичних осіб приймаються за
адресою: м. Харків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для
довідок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11Iй годині 24 грудня 2004 року в приI
міщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Харків, Палац
Праці, 7Iй під’їзд, 5Iй поверх.

Останній день приймання заяв — 20 грудня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні ЦМК Херсонського

державного торговельноIвиробничого підприємства
робітничого постачання Одеської залізниці

(форма власності — державна)
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс Херсонського державного то�

рговельно�виробничого підприємства робітничого постачання Одеської за�
лізниці.

Адреса об’єкта: м. Херсон, вул. Паровозна, 31.
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно�виробниче підпри�

ємство робітничого постачання Одеської залізниці.
Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входять: адмінбудівля — 564,8 м2,

склади — 1 104,5 м2, цех по виробництву безалкогольних напоїв — 215,8 м2,
овочесховище�склад — 658,1 м2, огорожа, навіс, фонтан, замощення, а та�
кож магазини: № 52 — ст. Калініндорф; № 60 — ст. Козацьке; № 50 — ст.
Цюрупинськ; № 59 — ст. Матросівка; № 56 — ст. Каховка; № 51 — ст. В. Ко�
пані; № 25 — с. Новокиївка.

Кількість працюючих станом на 31.08.04 — 9 чол.
Дебіторська заборгованість станом на 31.08.04 — 249,32 грн.
Кредиторська заборгованість станом на 31.08.04 —

104 447,98 тис. грн.
На 2004 рік підприємство не рентабільне.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Ринкова вартість продажу об’єкта (стартова ціна):  518 105,0 грн.
Сума грошових коштів (10% стартової ціни) для участі в аукціоні: 51 810,50

грн.
Умови продажу:
покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватиза�

ції; подальше використання об’єкта визначає покупець; питання щодо відве�
дення земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішується покупцем піс�
ля укладання договору купівлі�продажу об’єкта згідно з чинним законодавст�
вом.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові кошти.
Аукціон буде проведено не раніше 30 днів після публікації інфоI

рмації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адресою: 73000,
м. Херсон, бульв. Мирний, 3, тел. 24I03I73.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні припиняється за три
дні до початку аукціону.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
(17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації, вно�
сяться на рахунок одержувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонсь�
кій області, р/р № 37183003000014 в УДК у Херсонській області, код за
ЄДРПОУ  21295778, МФО 852010.

Сума грошових коштів у розмірі 10% стартової ціни для участі в аукціоні
вноситься на рахунок одержувача — Регіональне відділення ФДМУ по Херсон�
ській області, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одер�
жувача — УДК у Херсонській області, МФО 852010.

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.

Одержати додаткову інформацію, ознайомитись з об’єктом та подати за�
яву на участь в аукціоні можна у Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон�
ській області за адресою: 73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3, 6�й поверх,
кімната 613, т.  24�03�73 з 8.00 до 17.00, вихідні — субота, неділя.

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі складу солі

(знижка на 29%)
Назва об’єкта: будівля складу солі.
Адреса: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Рампова, 18.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: Шепетівське ДТВПРП

«Залізничник».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною площею 73,5 м2,

земельна ділянка окремо під будівлю не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 416 грн., ПДВ — 604 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —  3 020 грн.
Умови продажу:
відшкодування витрат, пов’язаних з виготовленням технічної документа�

ції; покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився від підписання
протоколу аукціону або договору купівлі�продажу, грошові кошти в розмірі 302
грн., що становить 10% від початкової вартості продажу об’єкта, не поверта�
ються.

Аукціон буде проведено 11 січня 2005 року об 11.00 за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 у Регіональному відділенні ФДМУ
по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення аукціону.
Реєстраційний внесок ( 17 грн. ) та кошти під час розрахунку за придбаний

об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 у
банку УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти в розмірі 302 грн., що становить 10% від вартості прода�
жу з урахуванням ПДВ, перераховуються до Регіонального відділення

ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р №
37318002200304 у банку УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький,
МФО 815013.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу�
вання.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення
ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел.
79�56�16.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі складу тари

(знижка на 29,3%)
Назва об’єкта: будівля складу тари.
Адреса: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Рампова, 18.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: Шепетівське ДТВПРП

«Залізничник».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною площею примі�

щень 61,8 м2, земельна ділянка окремо під будівлю не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 760 грн., ПДВ —  440 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —  2 200 грн.
Умови продажу:
відшкодування витрат, пов’язаних із виготовленням технічної документа�

ції; покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився від підписання
протоколу аукціону або договору купівлі�продажу, грошові кошти в розмірі 220
грн., що становить 10% від початкової вартості продажу об’єкта, не поверта�
ються.

 Аукціон буде проведено 11 січня 2005 року об 11.00. за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 у Регіональному відділенні ФДМУ
по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення аукціону.
Реєстраційний внесок ( 17 грн. ) та кошти під час розрахунку за придба�

ний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділення
ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р №
37189500900001 у банку УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький,
МФО 815013.

Грошові кошти в розмірі 220 грн., що становить 10% від вартості прода�
жу з врахуванням ПДВ, перераховуються до Регіонального відділення
ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р
№37318002200304 у банку УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький,
МФО 815013.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу�
вання.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення
ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75,
тел.79�56�16.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
 про повторний продаж на аукціоні будівлі

овочесховища (знижка на 29,9%)
Назва об’єкта: будівля овочесховища.
Адреса: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Рампова, 18.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: Шепетівське ДТВПРП

«Залізничник».
Відомості про об’єкт: загальна площа приміщень 270,8 м2, земельна ді�

лянка окремо під будівлю не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 472 грн., ПДВ — 1 118 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —  5 590 грн.
Умови продажу:
відшкодування витрат, пов’язаних із виготовленням технічної документа�

ції; покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився від підписання
протоколу аукціону або договору купівлі�продажу, грошові кошти в розмірі 559
грн., що становить 10% від початкової вартості продажу об’єкта, не поверта�
ються.

Аукціон буде проведено 11 січня 2005 року об 11.00. за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в Регіональному відділенні ФДМУ
по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення аукціону.
Реєстраційний внесок ( 17 грн. ) та кошти під час розрахунку за придба�

ний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділення
ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р №
37189500900001 у банку УДК у Хмельницькій області , м. Хмельницький,
МФО 815013.

Грошові кошти в розмірі 559 грн., що становить 10% від вартості прода�
жу з урахуванням ПДВ, перераховуються до Регіонального відділення
ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р №
37318002200304 у банку УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький,
МФО 815013.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу�
вання.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення
ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75,
тел.79�56�16.

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості на 30%

будівлі та споруди колишнього професійноIтехнічного училища
№ 34  м. Звенигородка, що знаходяться на балансі

професійноIтехнічного училища №16
м. Звенигородка (державна власність)

Код за ЗКПО: 00452713.
Адреса: Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Димітрова, 1.
Відомості про земельну ділянку та будівлі:
земельна ділянка окремо не виділена; будівля колишнього навчального

корпусу — окремо розташована двоповерхова цегляна будівля 1901 року за�
будови, загальною площею 1 583,08 м2; будівля навчально�виробничого
складу — окремо розташована одноповерхова будівля з погребом 1946 року
забудови, загальною площею 494,74 м2; будівля гаража — окремо розташо�
вана одноповерхова будівля 1970 року забудови, загальною площею 138,4
м2; будівля санітарно�побутового приміщення (вбиральня) — окремо розта�
шована одноповерхова цегляна будівля 1947 року забудови, загальною пло�
щею 41,7 м2; споруда криниці — залізобетонні кільця діаметром 1 метр, гли�
биною 15 метрів, 1947 року забудови.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта покупець вирі�
шує самостійно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 207 130 гривень, ПДВ: 41 426 гри�
вень.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:  248 556 гривень.
Грошові кошти в розмірі 24 855,60 гривень, що становить 10% вартості

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007 в УДК у Черкась�

кій області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкась�
кій області.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в УДК у
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по
Черкаській області.

Термін прийняття заяв до 20 грудня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11Iй годині за

адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу�

вання.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — грошові

кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон�

ду державного майна України по Черкаській області, за адресою: 18000, м.
Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел. 37�30�90, 45�75�29, час роботи з
8.00 до 17.00, крім вихідних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні із зниженням вартості на 30%

ЦМК — Смілянська виробнича база  № 2,
яка знаходиться на балансі Шевченківського БМЕУI5

служби будівельноIмонтажних робіт і
цивільних споруд Одеської залізниці

(державна власність)
Код за ЗКПО: 01071775.
Адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Гордієнко, 52а.
Призначення об’єкта: промислова площадка.
Будівлі: адмінкорпус з допоміжними приміщеннями (у т.ч. трансфор�

маторна підстанція) — двоповерхова цегляна будівля 1994 року, площа
1 920,7 м2, фізичний знос 40%. Будівля КПП — одноповерхова цегляна
будівля 1987 року, площа — 4,20 м2, знос 40%. Склад цементу — однопо�
верхова цегляна будівля 1989 року, площа 96,4 м2, знос 40%. Склад з на�
вісом для складання матеріалів — одноповерхова цегляна будівля 1985
р., площа — 21,3 м2, знос 50%. Склад ПММ — одноповерхова бетонна
будівля1987 р., площею 36,6 м2, знос 40%. Зварювальний цех з оглядо�
вою ямою — одноповерхова цегляна будівля 1999 р., площа — 56,9 м2,
знос 30%. Будівля РРУ з силосними бункерами та ямою для гасіння вогню
— двоповерхова, стіни — залізобетонні панелі, 1990 р., площа — 337,7 м2,
знос 40%. Убиральня — цегляна будівля 1985 р., площа —5,6 м2, знос
50%. Склад для зберігання лакофарбових матеріалів — одноповерхова
цегляна будівля 1985 р., площа — 39,9 м2, знос 50%. Замощення І — за�
лізобетонні плити площею 5 555 м2, 1990 року, знос 40%. Замощення ІІ —
залізобетонні плити площею 1 305 м2, 1986 року, знос 40%. Огорожа —
залізобетонні плити 1990 року, довжиною 690,22 м, знос 50%. Теплотраса
— рік введення 1994, довжиною 1990 м, знос 30%. Залізничний тупик —
1990 р., площа 363 м2, знос 50%.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 22 818 м2.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта покупець вирі�

шує самостійно.
Заборгованість підприємства станом на 31.05.2004: відсутня.
Основна номенклатура послуг: промисловий майданчик.
Рентабельність за останні 3 роки: не працює.
Початкова ціна продажу: 635 470 грн.
Грошові кошти в розмірі 63 547 грн., що становить 10% від початкової ва�

ртості об’єкта, вносяться на р/р № 37310007000007 УДК у Черкаській обла�
сті, МФО 854018, код 21368158, одержувач: РВ ФДМУ по Черкаській області.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 УДК у
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач: РВ ФДМУ по
Черкаській області.

Термін прийняття заяв до 20 грудня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11Iй годині за

адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу�

вання.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — грошові

кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон�

ду державного майна України по Черкаській області, адреса: 18000, м. Чер�
каси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел.:  37�30�90, 45�75�29, час роботи з
8.00 до 17.00, крім вихідних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі знижкою

на 30 відсотків — електрокарбюраторної майстерні на шасі
ЗІЛI157 держ. № 94I97 ЧКК, що знаходиться на балансі

ВАТ «Уманське АТПI 17107» (державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 03115407.
Адреса балансоутримувача: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Вокза�

льна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску — 1975, пробіг — 1960 км.

Тип кузова — ПАРМ�1. Автомобіль в задовільному стані, не розукомплекто�
ваний, придатний до експлуатації, зберігається в закритому приміщенні. Не�
доліки: відсутня акумуляторна батарея, незначні подряпини на кузові, авто�
гума потребує заміни в зв’язку з терміном та умовами зберігання, потребує
заміни мастило в двигуні, в коробці передач і в мостах необхідна заміна са�
льників та втулок з гуми. Автомобіль потребує проведення ремонтно�
налагоджувальних робіт перед експлуатацією.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта покупець вирі�
шує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ — 4 998,00 грн., сума ПДВ — 999,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —  5 997,60 грн.
Грошові кошти в розмірі 599 гривень 76 копійок, що становить 10% від по�

чаткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007
в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ
ФДМУ по Черкаській області.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в УДК у
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по
Черкаській області.

Термін прийняття заяв до 20 грудня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11.00 за адресою

регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу�

вання.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — грошові

кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон�

ду державного майна України по Черкаській області, 18000, м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 185, к. 445, тел.: 37�30�90, 45�75�29, час роботи — з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі знижкою

на 30 відсотків — транспортного автомобіля ЗІЛI131
держ. № 94I95 ЧКК, що знаходиться на балансі

ВАТ «Уманське АТПI17107» (державна власність)
Код  за ЗКПО балансоутримувача: 03115407.
Адреса балансоутримувача: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Вокза�

льна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску — 1975, пробіг — 1413 км.

Тип кузова — ПАРМ�1. Автомобіль та обладнання в задовільному стані, не
потребують заміни важливих вузлів, не розукомплектовані, придатні до екс�
плуатації. Автомобіль зберігається в закритому приміщенні.

Недоліки: відсутня акумуляторна батарея, незначні подряпини на кузові
автомобіля, автогума потребує заміни в зв’язку з терміном та умовами збе�
рігання, потребує заміни мастило в двигуні, в коробці передач і в мостах,
необхідна заміна сальників та втулок з гуми. Автомобіль потребує проведен�
ня ремонтно�налагоджувальних робіт перед експлуатацією.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта покупець вирі�
шує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ — 5 936,00 грн., ПДВ —1 187,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 7 123,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 712 гривень 32 копійки, що становить 10% від по�

чаткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок №
37310007000007 УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, оде�
ржувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Плата за реєстрацію заяви та кошти під час розрахунку за об’єкт привати�
зації вносяться на р/р № 37184006000007 УДК в Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

Термін прийняття заяв до 20 грудня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11.00 за адресою

регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу�

вання.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — грошові

кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон�

ду державного майна України по Черкаській області, адреса: 18000, м. Чер�
каси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел.: 37�30�90, 45�75�29 час роботи —
з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі знижкою
на 30 відсотків — пересувної зарядної станції

ЕСБI4IВЗ на одновісному автопричепі ТАПЗI755,
що знаходиться на балансі ВАТ «Уманське АТПI17107»

(державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 03115407.
Адреса балансоутримувача: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Вокза�

льна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: електростанція призначена для заряду

та розряду кислотних та лужних акумуляторних батарей в стаціонарних та
польових умовах.

Технічні дані: потужність — номінальна 4,6 кВт, вид струму — постійний,
напруга номінальна — 115В, струм номінальний — 40А. Режим роботи без
дозаправки палива — 5 годин, з дозаправкою палива — 24 години. Витрати
палива не більше 3,0 кг/годину; витрати мастила не більше 0,12 кг/годину.
Паливний бак 20л.

Електростанція та обладнання в комплектності в задовільному стані, при�
датне до експлуатації, не потребує ремонту, зберігається в закритому примі�
щенні.

 Недоліки: відсутні техпаспорт, формуляр, інша технічна документація, не�
значні подряпини на електростанції та автопричепі, автогума потребує замі�
ни в зв’язку з терміном та умовами зберігання, потребують заміни сальники
та втулки з гуми. Електростанція потребує проведення регламентних робіт
перед експлуатацією.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта покупець вирі�
шує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ: 1 791,30 грн., ПДВ — 358,26 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 2 149 грн.

56 копійок.
Грошові кошти в розмірі 214 гривень 96 копійок, що становить 10% від по�

чаткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007
в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ
ФДМУ по Черкаській області.

 Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в УДК у
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по
Черкаській області.

Термін прийняття заяв до 20 грудня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11.00 за адресою

регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу�

вання.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — грошові

кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон�

ду державного майна України по Черкаській області, 18000, м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 185, к. 445, тел.: 37�30�90, 45�75�29, час роботи — з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.

ЧЕРHІВЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІHФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі знижкою 30% — споруди

колишньої теплиці, що перебуває на балансі
ТОВ ВКФ «Чернівецький деревообробний комбінат» ЛТД

(державна власність)
 Назва об’єкта: споруда колишньої теплиці, що перебуває на балансі ТОВ

ВКФ «Чернівецький деревообробний комбінат» ЛТД.
Адреса: 58020, м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1т.
Відомості про об’єкт: споруда колишньої теплиці — окремо стояча будівля,

яка складається з цегляної будівлі розподільчого пункту загальною площею
67,8 м2, бетонного фундаменту з бетонними внутрішніми з’єднувальними до�
ріжками загальною площею 838 м2 та демонтованих елементів каркасу теп�
лиці (дверей, сталевих труб, елементів оцинкованого сталевого профілю рі�
зної довжини та форми, які деформовані та вражені корозією).

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена.
Питання приватизації (оренди) земельної ділянки вирішується за ініціативою
покупця після укладання договору купівлі�продажу об’єкта.

Призначення об’єкта: вирощування городніх культур.
Вартість продажу без ПДВ — 11 100,67 грн., ПДВ — 2 220,13 грн.
 Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 13 320,80

грн.

Грошові кошти в розмірі 1 332,08 гривень, що становить 10% від поча�
ткової вартості об’єкта приватизації та реєстраційний збір за подання за�
яви на участь в аукціоні в розмірі 17,00 гривень вносяться грошовими ко�
штами на р/р № 37310501800001 Регіонального відділення Фонду держа�
вного майна України по Чернівецькій області в Управлінні Державного ка�
значейства у Чернівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код
21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р №37180501900001 Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейства у Че�
рнівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — грошові
кошти.

Аукціон буде проведено 24.12.2004 за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а, о 12Iй год.

Кінцевий термін прийняття заяв: 20.12.2004.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван�

ня з дозволу регіонального відділення.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон�

ду державного майна України по Чернівецькій області, адреса: 58001,
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 55�75�28.
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ІHФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності

(інвентарний об’єкт) — трансформаторної підстанції
«ЧернівціI12», що знаходиться на балансі

ДП «Чернівецький завод технологічного обладнання»
 Назва об’єкта: трансформаторна підстанція «Чернівці�12», що знаходить�

ся на балансі ДП «Чернівецький завод технологічного обладнання».
Адреса: 58020, м Чернівці, вул. Хотинська, 43.
Відомості про об’єкт: трансформаторна підстанція «Чернівці�12» склада�

ється з будівлі розподільчого пункту площею 163,6 м2, будівлі пункту управ�
ління і контролю площею 70,9 м2, трансформатора ТРНДЦН 40000/25000 —
1 шт., трансформаторів ТМ 250/10 — 2 шт., заземлюючих дугогасячих реак�
торів РЗДСОМ 190/10 У1 — 2 шт. Територія підстанції огороджена металевою
сіткою. Рік введення в експлуатацію — 1991 р. Трансформаторна підстанція
недіюча.

Призначення об’єкта: живлення електричним струмом високої напруги.
Вартість продажу без ПДВ —199 092,00 грн., ПДВ — 39 818,40 грн.,
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 238 910,40 грн.
Грошові коштів в розмірі 23 891,04 гривень, що становить 10% від поча�

ткової вартості об’єкта приватизації та реєстраційний збір за подання заяви
на участь в аукціоні в розмірі 17,00 гривень вносяться грошовими коштами
на р/р № 37310501800001 Регіонального відділення Фонду державного май�
на України по Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейства у
Чернівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37180501900001 Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейства у Че�
рнівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

Умови розрахунків за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — грошові
кошти.

Аукціон буде проведено 24.12.2004  за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а, о 12Iй год.

Кінцевий термін прийняття заяв: 20.12.2004.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван�

ня з дозволу регіонального відділення.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон�

ду державного майна України по Чернівецькій області, адреса: 58001, м. Че�
рнівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 55�75�28.

м.  СЕВАСТОПОЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе объектов малой приватизации

1. Балансодержатель: структурное подразделение Вокзал Севастополь
ГП «Приднепровская железная дорога».

Юридический адрес: г. Севастополь, пл. Привокзальная, 1, код по ЕГРПОУ
26014689.

Наименование объекта: здание столовой и магазина.
Местонахождение объекта: г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 12а.
Сведения об объекте: отдельно стоящее двухэтажное здание с подвалом

общей площадью 605,3 м2; год постройки — 1962, физический износ здания
— 43,6%, земельный участок не отведен. Здание не использовалось около
двух лет, вследствие чего техническое состояние объекта неудовлетворите�
льное. Эксплуатация помещений возможна только при условии проведения
ремонтно�восстановительных работ.

Стоимость продажи объекта без НДС — 315 980,0 грн., НДС —
63 196,0 грн.

Начальная цена продажи объекта с учетом НДС — 379 176,9 грн.
Сумма денежных средств (10% начальной стоимости продажи) для учас�

тия в аукционе — 37 917,60 грн.
2. Балансодержатель: Крымская дирекция железнодорожных перевозок

ГП «Приднепровская железная дорога».
Юридический адрес: г. Севастополь, ул. Павленко, 34, код по

ЕГРПОУ 01074868.
Наименование объекта: здание магазина № 88.
Местонахождение объекта: г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Локо�

мотивная, 29б.
Сведения об объекте: отдельно стоящее одноэтажное здание общей пло�

щадью 119,2 м2; год постройки — 1969, физический износ здания — 50,0%,
земельный участок не отведен. Объект не эксплуатируется в течение 6 лет,
требует капитального ремонта.

Стоимость продажи объекта без НДС — 5 558,0 грн., НДС —
1 111,60 грн.

Начальная цена продажи объекта с учетом НДС —  6 669,0 грн.
Сумма денежных средств (10% начальной стоимости продажи) для учас�

тия в аукционе — 666,96 грн.
Условия продажи объектов.
1. Дальнейшее использование объекта определяет покупатель.
2. Содержание объекта и прилегающей территории в надлежащем сани�

тарно�техническом состоянии, соблюдение требований пожарной и эколо�
гической безопасности, охраны окружающей среды.

3. Платежными средствами являются денежные средства.
4. Покупатель оплачивает затраты органа приватизации на подготовку об�

ъекта к продаже.
Вопросы землепользования покупатель решает самостоятельно с орга�

нами местного самоуправления в соответствии с действующим законода�
тельством.

Победителем признается покупатель, предложивший в ходе торгов наи�
высшую цену.

Продавец не несет ответственность за техническое состояние строитель�
ных элементов и конструкций объекта.

Денежные средства в размере, что составляет 10% от начальной стоимо�
сти объекта приватизации, вносятся в УГК г. Севастополя, ЕГРПОУ 20677058,
р/с № 37313006000006, МФО 824509.

Плата за регистрацию заявления (17 грн.), оплата за объект приватизации
вносятся РО ФГИУ по г. Севастополю, ЕГРПОУ 20677058, р/с
№ 37185500900001 в банке УГК г. Севастополя, МФО 824509.

Заявления на участие в аукционе подаются в Региональное отделение
ФГИУ по г. Севастополю по адресу: 99008, г. Севастополь, пл. Восставших, 6;
с 8.00 до 17.00, в течение 27 дней с момента публикации в газете «Відомості
приватизації».

Ознакомление с объектами проводится по месту их расположения в пери�
од подачи заявления.

Аукцион проводится через 30 дней с момента публикации в газеI
те «Відомості приватизації» по адресу: 99008, г. Севастополь, пл.
Восставших, 6, каб. 17П,  в 10.00.

Телефон для справок 55�94�40.

ГРУПА  Ж

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Кінотеатр ім. 50�річчя ВЛКСМ, що знаходиться на балансі Дирекції Боро�

дянської районної кіновідеомережі, за адресою: смт Бородянка, вул. Леніна,
248.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячий оздоровчий табір «Юність», що знаходиться на балансі ВАТ

«Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш», за адресою: Дерча�
гівський район, с. Лісне.

Аукціон

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня, що знаходиться на балансі ВАТ «Заплазський цукровий завод», за

адресою: Ананьївський район, с. Жеребкове, вул. Залізнична, 15.

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ЗАТ «Краматорський завод метало�

конструкцій», за адресою: м. Краматорськ, вул. Совхозна, 15. Приватизова�
но юридичною особою за 58 375,20 грн., у т. ч. ПДВ — 9 729,20 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку, що знаходиться на балансі ДП «Луганськвуглебудрес�

труктуризація», за адресою: Перевальський район, с. Малокостянтинівка, вул.
Центральна, 4. Приватизовано фізичною особою за 17 896,80 грн., у т. ч.
ПДВ — 2 982,80 грн.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс Львівського навчально�виробничого комбі�

нату за адресою: м. Львів, вул. Кримська, 26а. Приватизовано юридичною
особою за 9 170,00 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі КСП «Промінь», за адресою: м. Біля�

ївка, вул. Матросова, 25. Приватизовано юридичною особою за 6 964,80 грн.,
у т. ч. ПДВ — 1 160,80 грн.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — сауна, що знаходиться на балансі ВАТ «Ос�

трозький цукровий завод», за адресою: Острозький район, с. Оженин, вул.
Заводська, 1. Приватизовано фізичною особою за 26 058,00 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку, що знаходиться на балансі Токарівської сільської ради

Білозерського району, за адресою: Білозерський район, с. Новотягинка, вул.
Придніпровська, 51. Приватизовано юридичною особою за 14 403,60 грн.,
у т. ч. ПДВ — 2 400,60 грн.

Аукціон

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Дніпро», що знаходиться на балансі казенного підпри�

ємства «Науково�виробничий комплекс «Іскра», за адресою: Запорізький ра�
йон, с. Канівське. Приватизовано юридичною особою за 560 736,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 93 456,00 грн.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Навчальний центр Чортківського вузла, що знаходиться на балансі Управ�

ління будівельно�монтажних робіт і цивільних споруд № 2 Львівської залізни�
ці, за адресою: м. Чортків, вул. Січових Стрільців, 5. Приватизовано фізич�
ною особою за 159 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 26 500,00 грн.

Пропонуються до продажу

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за некомерційним конкурсом

спортивноIоздоровчої дільниці
Назва об’єкта: спортивно�оздоровча дільниця.
Адреса об’єкта: 69063, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 9а.
Балансоутримувач: Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад», код

за ЄДРПОУ 14313317, адреса: 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 3.
Відомості про об’єкт: об’єкт діючий, до складу об’єкта входять: будівля

спортивної зали площею 719,5 м2, підсобна будівля площею 114,7 м2, схови�
ще для пально�мастильних матеріалів площею 18,8 м2, елінг водної станції
площею 602,1 м2, бокси для зберігання човнів — металеві (402 бокси), бокси
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для зберігання човнів — цегляні (69 боксів), сараї, сторожки, вбиральні, шту�
чна водойма (кріплення укосів кам’яним накидом), навіси, огорожа, облад�
нання (цистерна, консольно�поворотний кран), кількість робочих місць — 5,
кількість працюючих — 14 осіб.

Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки, відведеної під
об’єкт, — 4,0 га.

Призначення: надання спортивно�оздоровчих послуг населенню.
Вартість об’єкта без ПДВ — 531 580,0 грн.; ПДВ — 106 316,0 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 637 896,0 грн.
Умови продажу.
1. Збереження профілю діяльності спортивно�оздоровчої дільниці протя�

гом 5 років. 2. Збереження 5 робочих місць протягом одного року. Збереження
працюючих у кількості 14 осіб протягом 6 місяців з моменту нотаріального по�
свідчення договору. Персонал, який обслуговує об’єкт приватизації та працює
на ДП «Радіоприлад», має бути прийнятий по переводу. 3. Протягом трьох міся�
ців після укладання договору купівлі�продажу укласти договори на збереження
маломірних суден з 47 власниками — робітниками ДП «Радіоприлад» за тари�
фами, які діють на момент укладання договору купівлі�продажу. 4. Протягом
чотирьох місяців після укладання договору купівлі�продажу: сплатити держав�
ному підприємству «Радіоприлад» заборгованість човновласників, яка стано�
вить 52 531,85 грн.; компенсувати витрати ДП «Радіоприлад» на утримання
спортивно�оздоровчої дільниці з моменту включення об’єкта до переліку об’�
єктів, що підлягають приватизації, до моменту укладання договору купівлі�
продажу, які становлять 8 441,0 грн. на місяць. 5. Зберегти право перебування
на об’єкті на безплатній основі теплохода «Фотон», який знаходиться на бала�
нсі ДП «Радіоприлад», до моменту його реалізації, але не більше одного року з
моменту приватизації об’єкта. 6. Протягом півроку відремонтувати будівлю
спортивної зали та забезпечити її діяльність. 7. Не допускається подальше
відчуження об’єкта до виконання умови щодо відбудови спортивної зали.
8. Пріоритетне право на придбання об’єкта за рівних запропонованих умов ін�
шими учасниками конкурсу мають покупці, видом діяльності яких згідно з ста�
тутом є надання соціальних послуг населенню відповідно до профілю діяльно�
сті об’єкта. 9. У разі відмови покупця від укладання договору купівлі�продажу
внесені ним кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта не поверта�
ються. 10. Покупець зобов’язаний відшкодувати органу приватизації вартість
робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до приватизації.

Сума в розмірі 63 789,60 грн., що становить 10% від початкової вартості
об’єкта, вноситься грошовими коштами на р/р № 37338661100021, реєстра�
ційний збір за подання заяви в розмірі 17,00 грн. вноситься на р/р №
37183501900008, кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 3718050400008 Управління Державного казначейства у
Запорізькій області, МФО 831015, одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно згідно з чин�
ним законодавством.

Некомерційний конкурс буде проведено 21 січня 2005 р. об 11Iй
годині за адресою: м Запоріжжя, пр. Леніна, 164, кімн. 748.

Заяви приймаються до 13 січня 2005 р. включно за адресою: м. Запоріж�
жя, пр. Леніна, 164, кімн. 767 (канцелярія), з 9.00 до 16.00.

Приймання бізнес�планів від заявників проводиться 21 січня 2005 року з
8.00 до 10.30 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, кімн. 752.

Ознайомлення з об’єктом проводиться в період прийняття заяв.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (061) 224�60�68.

ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

лазні, що не ввійшла до статутного фонду
ЗАТ «Бродівський «Агротехсервіс» і знаходиться на його балансі
Назва об’єкта: лазня.
Адреса об’єкта: вул. І. Богуна, 1, м. Броди Львівської області, 80600.
Балансоутримувач: ЗАТ «Бродівський «Агротехсервіс», код за ЄДРПОУ

3752717.
Адреса балансоутримувача: вул. І. Богуна, 1, м. Броди Львівської області,

80600.
Призначення об’єкта: надання індивідуальних побутових послуг.
Відомості про об’єкт: об’єкт недіючий. Одноповерхова цегляна будівля,

І група капітальності, загальною площею 74,1 м2; рік побудови — 1970�ті ро�
ки. Земельна ділянка окремо не виділена.

Умови продажу:
подальше використання за рішенням покупця; переможець аукціону в разі

відмови від підписання протоколу аукціону або відмови від укладання догово�
ру купівлі�продажу об’єкта сплачує продавцю неустойку в розмірі 20% від кі�
нцевої вартості продажу об’єкта на аукціоні; відчуження або передача об’єкта
в оренду здійснюються згідно з чинним законодавством із збереження умов,
на яких він був придбаний; до повного розрахунку за об’єкт новий власник не
має права відчужувати об’єкт чи передавати його в заставу.

Питання землевідведення вирішується новим власником згідно з чинним
законодавством.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 732,00 грн.; ПДВ — 1 946,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

11 678,40 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі за об’єкт привати�

зації вносяться на рахунок № 37180500900001 в банку УДК у Львівській обла�
сті, код банку 825014, одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по
Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Грошові кошти в розмірі 1 167,84 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, вносяться на рахунок № 37310009000186 в банку УДК у Львів�
ській області, код банку 825014, одержувач коштів — Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон відбудеться через 50 календарних днів після публікації в
газеті «Відомості приватизації» об 11Iй год. за адресою: вул. СічоI
вих Стрільців, 3, кімн. 13, м. Львів, Регіональне відділення ФДМУ по
Львівській області.

Реєстрація заявника з 9.00 до 10.50.
Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятницю — з 9.00 до

16.00, протягом 47 днів після публікації в газеті «Відомості приватизації» в
кімнаті 5 за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів.

Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба з організації та
проведення аукціону знаходиться за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів,
тел. (0322) 72�20�42, Регіональне відділення ФДМУ у Львівській області.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні бази відпочинку,

що знаходиться на балансі ВАТ «Харківський
електротехнічний завод «Трансзв’язок»

Назва об’єкта: база відпочинку.
Адреса об’єкта: 63434, Харківська обл., Зміївський р�н, с. Дачне, вул. Ку�

рортна, 53.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 01056735, ВАТ «Харківський електро�
технічний завод «Трансзв’язок» за адресою: 61102, м. Харків, вул. Достоєв�
ського, 16.

Призначення об’єкта: організація відпочинку населення.
Відомості про об’єкт: об’єкт не діючий. До складу об’єкта входять: склад

шлакоблочний площею 53,6 м2; котедж цегляний площею 148,4 м2; 4 ко�
теджі з мансардою, дерев’яні, площами 90,5 м2, 92,0 м2, 88,0 м2, 92,1 м2;
3 павільйони, дерев’яні, площами 80,7 м2, 25,8 м2, 18,9 м2; 10 літніх бу�
динків з верандою, дерев’яні, площею 13,9 м2 кожний; 15 літніх будинків
з верандою, дерев’яні, площею 14,0 м2 кожний; літні будинки з веран�
дою, дерев’яні, площами 18,5 м2, 13,6 м2, 9,9 м2, 17,8 м2; службові буді�
влі, дерев’яні, площами 7,4 м2, 28,3 м2; службова будівля, шлакоблочна,
площею 2,1 м2; вбиральні; склад металевий площею 11,9 м2; лазня це�
гляна площею 10,1 м2.

Обладнання: трансформатор ТМ160/10, 1991 року випуску; насос БЦ1.1,
1992 року випуску; бензопила «Дружба 4М», 1989 року випуску; зварюваль�
ний апарат, 1992 року випуску.

Зелені насадження: дерева в кількості 164 од.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки — 1,5468 га.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладан�

ня договору купівлі�продажу.
Вартість продажу без ПДВ — 292 320,00 грн., ПДВ —

58 464,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 350 784,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження профілю протягом 5 років.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вартості.
3. Відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області

витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.
4. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації, погодити це відчу�

ження з Регіональним відділенням ФДМУ по Харківській області.
5. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відповідно до вимог

чинного законодавства.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за

придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіональному відділенню ФДМУ
по Харківській області на р/р № 37186501900001 в УДК у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 35 078,40 грн., що становить 10 відсотків від поча�
ткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіональному відді�
ленню ФДМУ по Харківській області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харків�
ській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області за адресою: м. Харків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й по�
верх, к. 206, телефон для довідок 705�18�48.

Заяви за встановленою органом приватизації формою від юридичних та
фізичних осіб приймаються за адресою: м. Харків, Держпром, 3�й під’їзд,
1�й поверх, к. 206, телефон для довідок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11Iй годині 21 січня 2005 року в приI
міщенні Харківського аукціонного центру — філії Державної акціоI
нерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» за адреI
сою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.

Останній день приймання заяв — 17 січня 2005 року.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, телефон

50�77�15.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні їдальні

(ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: їдальня, що не увійшла до статутного фонду ВАТ «Івашків�

ське» і знаходиться на балансі Селянського (фермерського) господарства
«Альфа».

Адреса об’єкта: Харківська обл., Золочівський р�н, с. Одноробівка, вул.
Молодіжна, 3.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 21235629, Селянське (фермерське)
господарство «Альфа», 62214, Харківська обл., Золочівський р�н, с. Олекса�
ндрівка.

Призначення об’єкта: громадське харчування. Діюча.
Відомості про об’єкт: їдальня (вбудовані приміщення загальною площею

542,6 м2), рік побудови — 1974.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 23 100 грн., ПДВ — 4 620 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (знижено на 30%)

— 27 720 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження профілю протягом 2 років.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вартості.
3. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації погодити це відчу�

ження з регіональним відділенням; зберегти умови пунктів 1, 5, 6 для нового
власника.

4. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до прива�
тизації.

5. Вжити заходів щодо пропорційної оплати земельного податку.
6. Дотримання екологічно�санітарних норм та правил пожежної безпеки.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за

придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіональному відділенню ФДМУ
по Харківській області на р/р № 37186501900001 в УДК у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 2 772 грн., що становить 10 відсотків від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіональному відділен�
ню ФДМУ по Харківській області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківсь�
кій області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регі�
ональне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області, за адресою: м. Харків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й по�
верх, к. 206, телефон для довідок 705�18�48.

Заяви за встановленою органом приватизації формою від юридичних та
фізичних осіб приймаються за адресою: м. Харків, Держпром, 3�й під’їзд,
1�й поверх, к. 206, телефон для довідок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11Iй годині 14 січня 2005 року в приI
міщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Харків, Палац
Праці, 7Iй під’їзд, 5Iй поверх.

Останній день приймання заяв — 10 січня 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні майна медпункту,

що не увійшло до статутного фонду
ВАТ «Деражнянський цукровий завод»

Назва об’єкта: майно медпункту.
Адреса: Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Заводська, 5.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ «Деражнянський

цукровий завод».
Призначення об’єкта: медичне обслуговування.
Відомості про об’єкт: майно медпункту: крісло стоматологічне, установка

стоматологічна, апарат УЗТ�101, апарат АПК�2 (2 шт.), апарат «Луч», апарат
терапевтичний, стіл зуботехнічний, апарат «Рема», апарат паяльний зуботе�
хнічний, прес, обладнання було в експлуатації, знаходиться в задовільному
стані. На даний час не підключене та не експлуатується протягом 5 років.
Потребує ремонту.

Вартість продажу об’єкта без урахуванням ПДВ — 4 625,9 (чотири тисячі
шістсот двадцять п’ять грн., 90 коп.), ПДВ — 925,18 (дев’ятсот двадцять п’ять
грн. 18 коп.).

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ:
5 551,08 (п’ять тис. п’ятсот п’ятдесят одна грн. 08 коп.).

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення аукціону.
Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний

об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в
банку УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 851013.

Грошові кошти в розмірі 555 грн. 11 коп., що становить 10% від початкової
ціни продажу, перераховуються до Регіонального відділення ФДМУ по Хме�
льницькій області, код за  ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку
УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Аукціон буде проведено 21 січня 2005 року об 11Iй годині за адI
ресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в приміщенні РегіональI
ного відділення ФДМУ по Хмельницькій області.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за його місцезнаходженням.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення

ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел.
79�56�16.

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів державної

власності (зі знижкою вартості на 30%)
1. Код за ЄДРПОУ: 00725588.
Назва об’єкта: дитячий садок, який не ввійшов до статутного фонду та

знаходиться на балансі ВАТ «Великозагорівське» (недіючий).
Адреса: 16450, Борзнянський район, с. Велика Загорівка, вул. Радгоспна,

14.
Балансоутримувач: ВАТ «Великозагорівське», 16450, Борзнянський ра�

йон, с. Велика Загорівка, вул. Радгоспна, 1.
Призначення об’єкта: дошкільне виховання дітей.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1962 року, дах шифе�

рний, загальною площею 373,3 м2.
Відомості про земельну ділянку: не відведена, питання землекористуван�

ня покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування згі�
дно з чинним законодавством.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 7 332,5 грн., ПДВ —
1 466,5 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
8 799 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для участі в аукціоні:
879,9 грн.

Умови продажу об’єкта: збереження профілю об’єкта; утримування об’єк�
та та прилеглої території відповідно до санітарно�екологічних норм.

2. Код за ЄДРПОУ: 00495160.
Назва об’єкта: лазня, яка не ввійшла до статутного фонду та знаходиться

на балансі КСП «Яхнівське» (недіюча).
Адреса: 16672, Ніжинський район, с. Світанок, вул. Щорса, 20.
Призначення об’єкта: побутове обслуговування.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1980 року, дах шифе�

рний, загальна площа — 187,2 м2.
Відомості про земельну ділянку: не відведена, питання землекористуван�

ня покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування згі�
дно з чинним законодавством.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 860 грн., ПДВ —
1 372 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
8 232 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для участі в аукціоні:
823,2 грн.

Умови продажу об’єкта: збереження профілю об’єкта протягом 5 років,
утримування об’єкта та прилеглої території у відповідності до санітарно�
екологічних норм.

3. Код за ЄДРПОУ: 30910983.
Назва об’єкта: лазня, яка не ввійшла до статутного фонду с/г ТОВ «Зміна»

(недіюча).
Адреса: 15643, Менський район, с. Чапаєвка, вул. Набережна, 8.
Призначення об’єкта: надання соціально�побутових послуг.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1955 року, загаль�

ною площею 121,2 м2; дах — азбестоцементні листи.
Відомості про земельну ділянку: не відведена, питання землекористуван�

ня покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування згі�
дно з чинним законодавством.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 610 грн., ПДВ — 322 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

1 932 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для участі в аукціоні:

193,2 грн.
Умови продажу: без збереження профілю об’єкта, утримання об’єкта та

прилеглої території відповідно до санітарно�екологічних норм.
Сплата за об’єкти приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за

придбані об’єкти приватизації вносяться на р/р № 37187500900002, одержу�
вач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК
у Чернігівській обл., МФО 853592.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта приватизації
вносяться на р/р № 37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівсь�
кій обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО
853592.

Кінцевий термін прийняття заяв — 7 лютого 2005 року.
Аукціон буде проведено 11 лютого 2005 року за адресою: 14000,

м. Чернігів, вул. Київська, 14а об 11Iй год.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відділення

ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 43, кімн.
319, тел. 176�302, час роботи: з 9.00 до 18.00, крім суботи та неділі.

Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування.
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НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА Д

Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні

Аукціон (під розбирання)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Плодоовочева місткістю 5 тис. т. Державного торговельно�виробничого під�

приємства «Капрі» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Лу�
начарського. Приватизовано фізичною особою за 52 503,53 грн., у т. ч. ПДВ —
8 750,59 грн.

Аукціон за методом зниження ціни лота

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Виробничий корпус, що знаходиться на балансі ВАТ «Терни�авто», за ад�

ресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 70б. Привати�
зовано фізичною особою за 11 205,85 грн., у т. ч. ПДВ — 1 867,64 грн.

Пропонуються до продажу

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — незавершеного будівництва
Назва об’єкта: фізкультурно�оздоровчий комплекс (зал), що знаходить�

ся на балансі відділу з питань фізичної культури та спорту м. Харцизька.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 02933084.
Місцезнаходження об’єкта: 86700, Донецька обл., м. Харцизьк, бульв.

Полупанова.
Адреса балансоутримувача: м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87а.
Відомості про об’єкт: виконано монтаж бетонних блоків фундаменту, стіни

металеві хвильові, перекриття — металевий каркас, покрівля — металеві
листи.

Загальна будівельна готовність: 72%.
Площа земельної ділянки під забудову: 0,7205 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 149 444,17 грн., ПДВ — 29 888,83 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 179 333,00

грн.
Умови продажу: обов’язкове завершення будівництва та введення об’єкта в

експлуатацію за початковим призначенням протягом одного року від дня підпи�
сання акта приймання�передачі об’єкта; заборона продажу об’єкта незавер�
шеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до
моменту завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію та до мо�
менту здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт; забезпе�
чення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середо�
вища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта прива�
тизації; питання приватизації чи оренди земельної ділянки та її розмір покупець
вирішує самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством; поку�
пець зобов’язаний погодитися з умовами аукціону; утримання об’єкта та приле�
глої території в належному санітарно�технічному стані; забезпечення благоус�
трою прилеглої до об’єкта території; об’єкт приватизації відчужується або зда�
ється в оренду з додержанням умов, на яких він був придбаний; продаж об’єкта
приватизації юридичним та фізичним особам здійснюється за грошові кошти;
покупець оплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; за�
безпечити укладання договорів з експлуатаційними організаціями на обслуго�
вування і оплату послуг.

Грошові кошти в розмірі 17 933,30 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, перераховуються на р/р № 25623260046871, Макіївська
філія АКБ УСБ у м. Макіївці, МФО 334174, код за ЗКПО 04053022, одержувач
коштів — виконком Харцизької міської ради.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн.
та розрахунок за придбаний об’єкт приватизації перераховуються  на р/р №
25623260046871, Макіївська філія АКБ УСБ у м. Макіївці, МФО 334174, код за
ЗКПО 04053022, одержувач коштів — виконком Харцизької міської ради.

Прийняття заяв на участь в аукціоні припиняється за три дні до проведен�
ня аукціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 86700, Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87а, міськвиконком (кімн. 206) в
робочі дні з 8.00 до 17.00.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї інформаI
ції в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 86700, Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87а, міськвиконком (кімн.
205) о 10.00.

Ознайомитись з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до 17.00 за тел.
(06257) 4�24�40 та за вищевказаною адресою.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міст області — 8Iквартирного
житлового будинку, що знаходиться  на балансі

Закарпатської обласної ради
Назва об’єкта: 8�квартирний житловий будинок.
Адреса: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Минай.
Призначення об’єкта:  житло.
Ступінь будівельної готовності: 12%.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою частково збудований перший по�

верх без перекриття з підвалом та гаражами, що розміщені в цокольному по�
версі; частини стін, перегородок та плит перекриття внаслідок атмосферних
явищ зазнали руйнування та підлягають заміні; віконні та дверні блоки відсу�
тні, внутрішні та зовнішні комунікації відсутні; матеріал фундаменту —залізо�
бетон, матеріал стін та перегородок — цегла; частково збудовано перший по�
верх без перекриття; підлоги — залізобетонні плити, сходи відсутні. Матеріа�
ли, вироби та конструкції на будівельному майданчику відсутні.

Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,25 га. Початок буді�
вництва — квітень 1989р., припинення будівництва — січень 2001р.. Питання
землекористування покупець вирішує самостійно згідно з чинним законо�
давством.

Вартість  продажу об’єкта без ПДВ — 54 486,00 грн., ПДВ — 10 897,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 65 383,20 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта  визначає покупець; за�

вершення будівництва; заборона продажу об’єкта до моменту завершення
будівництва об’єкта та введення його в експлуатацію; забезпечення дотри�
мання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се�
редовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта
приватизації; засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187010000173 в УДК по Закарпат�
ській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.

 Грошові кошти в розмірі  6 538,32 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, перераховуються на р/р № 37314009000173 в
УДК по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській обла�
сті, код 22111310, МФО 812016.

Приймання заяв проводиться у робочі дні з 8.00 до 16.00 та закінчується за
3 дні до проведення аукціону.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування цієї інI
формації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00  за адресою: ЗаI
карпатська область, м. Ужгород, вул.  Собранецька, 60.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська область, Ужго�
родський р�н, с. Минай.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Закарпатській області, 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 316,
телефони для довідок: (03122) 3�53�21, 3�71�93.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж  на аукціоні  під розбирання  180Iквартирного

житлового будинку, що знаходиться на балансі Кілійського
суднобудівельноIсудноремонтного заводу

Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 01125011, 68300, Оде�
ська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, 3.

Назва об’єкта: 180�квартирний житловий будинок.
Адреса об’єкта: 68300, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул.

Вилківська, 39.
Інформація про об’єкт та земельну ділянку: ступінь будівельної готовності

— 5,0%, площа земельної ділянки — 0,5 га, початок будівництва — 1992 р.,
припинення будівництва — 1994 р.

По об’єкту виконані такі будівельно�монтажні роботи: земельні роботи, фу�
ндамент, частково змонтовані стіни  підвалу з бетонних блоків. На будівель�
ному майданчику відсутні будівельні матеріали і конструкції та інженерні ме�
режі.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 076,00 грн.
ПДВ: 1 015,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 6 091,20 грн.
Умови продажу об’єкта під розбирання: розбирання та приведення буді�

вельного майданчика в належний стан у термін, зазначений у договорі купі�
влі�продажу із забезпеченням виконання санітарних та екологічних норм охо�
рони навколишнього середовища відповідно до вимог чинного законодавст�
ва. Після розбирання будівельний майданчик привести в стан, що відповідає
вимогам чинного законодавства з охорони навколишнього середовища та
передати органам місцевого самоврядування. Покупець, за бажанням, мо�
же придбати земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, тільки під забу�
дову. Питання відведення, купівлі або довгострокової оренди земельної діля�
нки під об’єктом вирішується новим власником самостійно у порядку, вста�
новленому чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розрахунки за придбаний
об’єкт приватизації вносяться на р/р  №37186501900001 в банку УДК  у  Одеській
області, МФО 828011, код 20984091, одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.

Грошові кошти в розмірі 609,12грн., що становить 10% від початкової ва�
ртості продажу об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37316006000102 в
банку УДК у Одеській області, МФО 828011, код 20984091, одержувач — РВ
ФДМУ по Одеській області.

Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку проведення аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у газеті «ВідоI

мості приватизації» о 15Iй годині за адресою: м. Одеса, ФранцузьI
кий бульвар, 46.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння Регіонального відділення Фонду державного май�
на України по Одеській області. Додаткову інформацію можна отримати за те�
лефоном 728�72�62 та у службі з організації та проведення аукціону — ТОВ
«Регіональне агентство з розвитку економіки».

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з організації та прове�
дення аукціону — ТОВ «Регіональне агентство з розвитку економіки», адреса: м.
Одеса, Французький бульвар,46, тел.: 63�42�41, 68�08�79.

Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області повідомляє, що
аукціон з продажу об’єкта незавершеного будівництва під розI
бирання — дитячого садка на 140 місць, що знаходиться на балансі
ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп», за адресою: м. Полтава,
вул. Агітаційна, 26, відбудеться 17 грудня 2004 року об 11.00 за ад�
ресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 43. Кінцевий термін прийняття заяв —
до 13 грудня 2004 року включно за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23,
кімн. 409.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної форми власності —

20Iквартирного житлового будинку
Назва об’єкта — 20�квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба�

лансі Борщівської філії Товстенського професійного ліцею.
Місцезнаходження —  Тернопільська обл., м. Борщів, вул. С. Бандери.
Склад основних об’єктів  — незавершене будівництво 20�квартирного жи�

тлового будинку.
По об’єкту виконано: змонтовано фундаменти з бетонних блоків з пере�

криттям, цегляну кладку стін першого і другого поверхів з перекриттям пер�
шого поверху.

Ступінь будівельної готовності — 15%.
Знаходиться на земельній ділянці 4,0 га, виділеній для комплексу,

комунікації відсутні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ  —  16 260,00 грн. (шістнадцять тисяч

двісті шістдесят гривень 00 коп.), ПДВ — 3 252,00 грн.(три тисячі двісті п’ятде�
сят дві гривні 00 коп.).

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 19 512,00 грн.
(дев’ятнадцять тисяч п’ятсот дванадцять гривень 00 коп.).

Умови продажу: збереження первісного призначення об’єкта; строк за�
вершення будівництва — п’ять років з моменту підписання акта приймання�
передачі об’єкта; строк введення об’єкта в експлуатацію — п’ять років з
моменту підписання акта приймання�передачі об’єкта; заборона відчужен�
ня об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт до моме�
нту завершення будівництва та введення його в експлуатацію; протягом двох
років з моменту підписання акта приймання�передачі об’єкта переофор�
мити документи на земельну ділянку, відведену під об’єкт; протягом двох
років з моменту підписання акта приймання�передачі підготувати докуме�
нти та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на
об’єкт; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови об’єкта та подальшого введення
його в експлуатацію; покупець відшкодовує витрати на проведення незале�
жної оцінки; у випадку відмови покупця від підписання протоколу аукціону
сплачені грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта, йому
не повертаються. Учасник аукціону позбавляється права на подальшу участь
в цьому аукціоні; у випадку відмови покупця від підписання договору купівлі�
продажу сплачені грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’�
єкта йому не повертаються.

Кошти за реєстрацію заяви (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придба�
ний об’єкт приватизації вносяться: одержувач коштів — Регіональне відді�
лення ФДМУ по Тернопільській області р/р № 37187501900001 в банку УДК у
Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 1 951,20 грн., що становить 10 відсотків від поча�
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться Регіональному відділенню
ФДМУ по Тернопільській області на р/р № 37315011000166 в банку УДК у
Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Кінцевий термін прийняття заяв — за 3 дні до початку аукціону.
З об’єктом можна ознайомитись  за адресою: Тернопільська обл., м. Бо�

рщів, вул. С. Бандери.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування даної

інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: м.
Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. 25I39I88.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відділення Фо�
нду державного майна України по Тернопільській області, м. Тернопіль, вул.
Танцорова, 11.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж  на аукціоні  об’єкта   державної  форми

власності — гуртожитку
Назва об’єкта: гуртожиток, що знаходиться на балансі Борщівської філії

Товстенського професійного ліцею.
Місцезнаходження: Тернопільська обл., м. Борщів, вул. С. Бандери.
Склад основних об’єктів — незавершене будівництво гуртожитку.
По об’єкту виконано: змонтовано фундаменти з бетонних блоків з пере�

криттям, кладку стін чотирьох поверхів з перекриттям панелями, шиферну
покрівлю.

Ступінь будівельної готовності — 55%.
Знаходиться на земельній ділянці 4,0 га, виділеній для комплексу,

комунікації відсутні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 63 944,00 грн. (шістдесят  три тисячі

дев’ятсот сорок чотири гривні 00 коп.), ПДВ — 12 788,80 грн. (дванадцять
тисяч сімсот вісімдесят вісім гривень 80 коп.).

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 76 732,80 грн.
(сімдесят шість тисяч сімсот тридцять дві гривні 80 коп.).

Умови продажу: без збереження первісного призначення об’єкта; строк
завершення будівництва — п’ять років з моменту підписання акта прийман�
ня�передачі об’єкта; строк введення об’єкта в експлуатацію — п’ять років з
моменту підписання акта приймання�передачі  об’єкта; заборона відчужен�
ня об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту
завершення будівництва та введення його в експлуатацію; протягом двох ро�
ків з моменту підписання акта приймання�передачі об’єкта переоформити
документи на земельну ділянку, відведену під об’єкт; протягом двох років з
моменту підписання акта приймання�передачі підготувати документи та здій�
снити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт; за�
безпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови об’єкта та подальшого введення його в експлу�
атацію; покупець відшкодовує витрати на проведення незалежної оцінки; у
випадку відмови покупця від підписання протоколу аукціону сплачені грошові
кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.
Учасник аукціону позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні;
у випадку відмови покупця від підписання договору купівлі�продажу сплачені
грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повер�
таються.

Кошти за реєстрацію заяви (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придба�
ний об’єкт приватизації вносяться: одержувач коштів — Регіональне відді�
лення ФДМУ по Тернопільській області р/р № 37187501900001 в банку УДК у
Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 7 673,28 грн., що становить 10 відсотків від поча�
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться Регіональному відділенню
ФДМУ по Тернопільській області на р/р № 37315011000166 в банку УДК у
Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Кінцевий термін прийняття заяв — за 3 дні до початку аукціону.
З об’єктом можна ознайомитись  за адресою: Тернопільська обл., м. Бо�

рщів, вул. С. Бандери.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування даної

інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: м.
Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. 25I39I88.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відділення Фо�
нду державного майна України по Тернопільській області, м. Тернопіль, вул.
Танцорова, 11.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні  об’єкта державної форми власності —

навчального корпусу з переходом і трансформаторної підстанції
Назва об’єкта — навчальний корпус з переходом і трансформаторна під�

станція, що знаходиться на балансі Борщівської філії Товстенського профе�
сійного ліцею.

Місцезнаходження — Тернопільська обл., м. Борщів, вул. С. Бандери.
Склад основних об’єктів — незавершене будівництво навчального корпусу

з переходом і трансформаторної підстанції.
По об’єкту виконано: змонтовано фундаменти з бетонних блоків з пере�

криттям по корпусу, переходу і трансформаторній підстанції, кладку стін чоти�
рьох поверхів з перекриттям панелями по корпусу, по переходу і трансформа�
торній підстанції — повністю кладку стін, шиферну покрівлю.

Ступінь будівельної готовності — 55 %.
Знаходиться на земельній ділянці 4,0 га, виділеній для комплексу,

комунікації відсутні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ  — 89 550,00 грн. (вісімдесят дев’ять

тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.), ПДВ — 17 910,00 грн.(сімнадцять
тисяч дев’ятсот десять  гривень 00 коп.).

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 107 460,00 грн.
(сто сім тисяч чотириста шістдесят гривень 00 коп.).

Умови продажу: без збереження первісного призначення об’єкта; строк за�
вершення будівництва — п’ять років з моменту підписання акта приймання�
передачі об’єкта; строк введення об’єкта в експлуатацію — п’ять років з моме�
нту підписання акта приймання�передачі об’єкта; заборона відчуження об’єк�
та та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завер�
шення будівництва та введення його в експлуатацію; протягом двох років, з
моменту підписання акта приймання�передачі об’єкта переоформити доку�
менти на земельну ділянку, відведену під об’єкт; протягом двох років, з моме�
нту підписання акта приймання�передачі підготувати документи та здійснити
відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт; забезпе�
чення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного сере�
довища під час добудови об’єкта та подальшого введення його в експлуатацію;
покупець відшкодовує витрати на проведення незалежної оцінки; у випадку від�
мови покупця від підписання протоколу аукціону сплачені грошові кошти в роз�
мірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються. Учасник аукці�
ону позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні; у випадку відмо�
ви покупця від підписання договору купівлі�продажу сплачені грошові кошти в
розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.

Кошти за реєстрацію заяви (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придба�
ний об’єкт приватизації вносяться: одержувач коштів — Регіональне відді�
лення ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37187501900001 в банку УДК
у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 10 746,00 грн., що становить 10 відсотків від поча�
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться Регіональному відділенню
ФДМУ по Тернопільській області на р/р № 37315011000166 в банку УДК у
Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294I33I13
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А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
Кінцевий термін прийняття заяв — за 3 дні до початку аукціону.
З об’єктом можна ознайомитись  за адресою: Тернопільська обл., м. Бо�

рщів, вул. С. Бандери.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування даної

інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: м.
Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. 25I39I88.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відділення Фо�
нду державного майна України по Тернопільській області, м. Тернопіль, вул.
Танцорова, 11.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні  об’єкта державної форми власності —

гаража на 5 автомобілів зі складом
Назва об’єкта — гараж на 5 автомобілів зі складом, що знаходиться на

балансі Борщівської філії Товстенського професійного ліцею.
Місцезнаходження — Тернопільська обл., м. Борщів, вул. С. Бандери.
Склад основних об’єктів — незавершене будівництво гаража на 5 автомо�

білів зі складом.
По об’єкту виконано стрічкові фундаменти, стіни з цегли, перекриття і ши�

ферну покрівлю.
Ступінь будівельної готовності — 48%.
Знаходиться на земельній ділянці 4,0 га, виділеній для комплексу,

комунікації відсутні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 25 436,00 грн. (двадцять п’ять тисяч

чотириста тридцять шість гривень 00 коп.), ПДВ — 5 087,20 грн. (п’ять тисяч
вісімдесят сім гривень 20 коп.).

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 30 523,20 грн.
(тридцять тисяч п’ятсот двадцять три гривні 20 коп.).

Умови продажу: без збереження первісного призначення об’єкта; строк
завершення будівництва — п’ять років з моменту підписання акта прийман�
ня�передачі об’єкта; строк введення об’єкта в експлуатацію — п’ять років з
моменту підписання акта приймання�передачі  об’єкта; заборона відчужен�
ня об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту
завершення будівництва та введення його в експлуатацію; протягом двох ро�
ків, з моменту підписання акта приймання�передачі об’єкта переоформити
документи на земельну ділянку, відведену під об’єкт; протягом двох років, з
моменту підписання акта приймання�передачі підготувати документи та здій�
снити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт; за�
безпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови об’єкта та подальшого введення його в експлу�
атацію; покупець відшкодовує витрати на проведення незалежної оцінки; у
випадку відмови покупця від підписання протоколу аукціону сплачені грошові
кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.
Учасник аукціону позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні;
у випадку відмови покупця від підписання договору купівлі�продажу сплачені
грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повер�
таються.

Кошти за реєстрацію заяви (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придба�
ний об’єкт приватизації вносяться: одержувач коштів — Регіональне відді�
лення ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37187501900001 в банку УДК
у Тернопільській області, МФО 838012 код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 3 052,32 грн., що становить 10 відсотків від поча�
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться Регіональному відділенню
ФДМУ по  Тернопільській області на р/р № 37315011000166 в банку УДК у
Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Кінцевий термін прийняття заяв — за 3 дні до початку аукціону.
З об’єктом можна ознайомитись  за адресою: Тернопільська обл., м. Бо�

рщів, вул. С. Бандери.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування даної

інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: м.
Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. 25I39I88.

 Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відділення Фо�
нду державного майна України по Тернопільській області, м. Тернопіль, вул.
Танцорова, 11.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні  об’єкта державної форми власності —

котельні
Назва об’єкта — котельня, що знаходиться на балансі Борщівської філії

Товстенського професійного ліцею.
Місцезнаходження — Тернопільська обл., м. Борщів, вул. С. Бандери.
Склад основних об’єктів — незавершене будівництво котельні.
По об’єкту виконано: фундаменти, кладку стін, перекриття і шиферну покрі�

влю.
Ступінь будівельної готовності — 58%.
Знаходиться на земельній ділянці 4,0 га, виділеній для комплексу, комуні�

кації відсутні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 925,00 грн. (три тисячі дев’ятсот

двадцять п’ять гривень  00 коп.), ПДВ — 785,00 грн. (сімсот вісімдесят п’ять
гривень 00 коп.).

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 4 710,00
грн.(чотири тисячі сімсот десять гривень 00 коп.).

Умови продажу: без збереження первісного призначення об’єкта; строк
завершення будівництва — п’ять років з моменту підписання акта прийман�
ня�передачі об’єкта; строк введення об’єкта в експлуатацію — п’ять років з
моменту підписання акта приймання�передачі  об’єкта; заборона відчужен�
ня об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту
завершення будівництва та введення його в експлуатацію; протягом двох ро�
ків з моменту підписання акта приймання�передачі об’єкта переоформити
документи на земельну ділянку, відведену під об’єкт; протягом двох років з
моменту підписання акта приймання�передачі підготувати документи та здій�
снити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт; за�
безпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови об’єкта та подальшого введення його в експлу�
атацію; покупець відшкодовує витрати на проведення незалежної оцінки; у
випадку відмови покупця від підписання протоколу аукціону сплачені грошові
кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.
Учасник аукціону позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні;
у випадку відмови покупця від підписання договору купівлі�продажу сплачені
грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повер�
таються.

Кошти за реєстрацію заяви (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придба�
ний об’єкт приватизації вносяться: одержувач коштів — Регіональне відді�
лення ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37187501900001 в банку УДК
у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 471,00 грн., що становить 10 відсотків від почат�
кової вартості об’єкта приватизації, вносяться Регіональному відділенню
ФДМУ по Тернопільській області на р/р № 37315011000166 в банку УДК у
Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Кінцевий термін прийняття заяв — за 3 дні до початку аукціону.
З об’єктом можна ознайомитись  за адресою: Тернопільська обл., м. Бо�

рщів, вул. С. Бандери.
 Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування даної

інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: м.
Тернопіль, вул. Танцорова, 11 тел. 25I39I88.

Служба з організації та проведення аукціону � Регіональне відділення Фо�
нду державного майна України по Тернопільській області, м. Тернопіль, вул.
Танцорова, 11.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні 30Iквартирного житлового будинку для

малосімейних ВАТ «Кам’янський  машинобудівний завод»
(державна власність)

Код за ЗКПО: 14307430.
Адреса: 20800, Черкаська обл., м. Кам’янка, вул. Леніна, 10а.
Призначення об’єкта: житло.
Склад основних об’єктів: виконані роботи з будівництва нульового циклу 5�

поверхового житлового будинку для малосімейних.
Ступінь будівельної готовності: 13%.
Площа земельної ділянки: 0,2 га, ділянка окремо не виділена.
Умови продажу: можлива зміна профілю; протягом одного року з дати но�

таріального посвідчення договору купівлі�продажу здійснити відповідні дії що�
до переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації; завершення
будівництва протягом 5 років з моменту нотаріального посвідчення догово�
ру; заборона відчуження об’єкта до моменту завершення будівництва та вве�
дення його в експлуатацію; питання відведення, купівлі або довгострокової
оренди земельної ділянки під даним об’єктом вирішуються новим власником
самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством; створити без�
печні умови праці, дотримувати екологічні вимоги щодо недопущення забру�
днення навколишнього середовища.

Вартість продажу без ПДВ — 10,65 грн., ПДВ — 2,13 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 12,78 грн.
Грошові кошти в розмірі 1,28 грн., що становить 10% від початкової варто�

сті об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007 УДК у  Черка�
ській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черка�
ській області.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007 УДК  у  Черкаській обла�
сті, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

Термін прийняття заяв: до 20 грудня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон�

ду державного майна України по Черкаській області, адреса: 18000, м. Чер�
каси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел.: 37�30�90, 45�75�29, час роботи з
8.00 до 17.00, крім вихідних.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні лазні, що повернена

у державну власність
Hазва об’єкта: не завершена будівництвом лазня, що повернена у держа�

вну власність.
Адреса: с. Анадоли, Хотинський р�н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: будівельний майданчик розташований в житловому

масиві с.Анадоли по вул.Яцюка, посеред городів та поблизу котельні. На об’�
єкті незавершеного будівництва виконані земельні роботи, встановлені фун�
даментні плити. Будівельний майданчик не огороджений, об’єкт не законсер�
вований та не охороняється.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки під будівництвом
— 0,06 га. Питання приватизації (оренди) земельної ділянки  вирішується поку�
пцем після укладання договору купівлі�продажу об’єкта в порядку, встановле�
ному чинним законодавством.

Умови продажу: завершення будівництва протягом трьох років з дня під�
писання акта приймання�передачі об’єкта; новий власник вирішує питання
використання  об’єкта самостійно; заборона відчуження об’єкта незавер�
шеного будівництва до моменту завершення будівництва та подальшого вве�
дення в експлуатацію об’єкта приватизації; забезпечення вимог екологіч�
ної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добу�
дови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації. У разі
неможливості завершення будівництва в установлені строки за наявності
відповідних обґрунтувань строки завершення будівництва можуть бути змі�
нені за рішенням органу місцевого самоврядування, про що укладається
додатковий договір.

Вартість продажу без ПДВ — 0,08 грн., ПДВ — 0,02 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 0,10 грн.
Грошові кошти в розмірі 1,0 грн., що становить 10% від початкової вартості

об’єкта приватизації, та сума коштів за реєстрацію заяви на участь в аукціоні
у розмірі 17 грн. вносяться на р/р  №37310501800001 Регіонального відді�
лення Фонду державного майна України по Чернівецькій області в Управлінні
Державного казначейства у Чернівецькій області, МФО 856135, ідентифіка�
ційний код 21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37180501900001 Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейства у Че�
рнівецькій області,  МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Аукціон буде проведено 24.12.2004 за адресою: м. Чернівці, вул.

Л. Кобилиці, 21а, о 12Iй год.
Кінцевий термін прийняття заяв: 20.12.2004.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван�

ня з дозволу регіонального відділення.
Служба з  організації та  проведення аукціону: Регіональне відділення Фо�

нду державного майна України по Чернівецькій області, адреса: 58001, м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 55�75�28.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта власності

територіальних громад сіл та міста Хотинського району
Чернівецької області — автозаправної станції, що перебуває

на балансі КП «ХотинIагроресурси»
Hазва об’єкта: не завершена будівництвом автозаправна станція.
Адреса: Чернівецька обл., м. Хотин, вул. Шевченка, 87.
Балансоутримувач: КП «Хотин�агроресурси».
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом автозаправна станція

знаходиться  на відстані до 30 м від дороги загального користування, що має
тверде покриття.

На будівельному майданчику розпочато будівництво:
операторної з навісом (одноповерхова оштукатурена будівля з плоским

дахом. Встановлені віконні рами, в деяких місцях є розбите скло, дві пари
дверей. Навіс складається з п’яти металевих колон, 8 поперечних та 2 уздо�
вжних металевих ферм, покриття — оцинкована жерсть; проведено назем�
ний резервуарний парк — зведено бетонний фундамент під три циліндричні
ємкості для  пально�мастильних матеріалів; туалету (зведено стіни, є бетон�
на вигрібна яма, шиферний дах, є відмощення на 2 очки).

 Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, ого�
рожа відсутня.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки, відведеної під
будівництво об’єкта, становить 0,12 га.

Питання приватизації (оренди) земельної ділянки вирішується покупцем
після укладання договору купівлі�продажу об’єкта в порядку, встановленому
чинним законодавством.

Умови продажу: завершення будівництва протягом трьох років з дня підпи�
сання акта приймання�передачі об’єкта; новий власник вирішує питання ви�

користання  об’єкта самостійно; заборона відчуження об’єкта незавершено�
го будівництва до моменту завершення будівництва та подальшого введення
в експлуатацію об’єкта приватизації; забезпечення вимог екологічної безпе�
ки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та по�
дальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації. У разі неможливо�
сті завершення будівництва в установлені строки за наявності відповідних
обгрунтувань строки завершення будівництва можуть бути змінені за рішен�
ням органу місцевого самоврядування, про що укладається додатковий до�
говір.

Вартість продажу без ПДВ —25 300,0  грн., ПДВ —5 060,0 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 30 360,0 грн.
Грошові кошти в розмірі 3 036,0 грн., що становить 10% від початкової

вартості об’єкта приватизації та реєстраційний збір за подання заяви на участь
в аукціоні в розмірі 17,00  гривень вносяться на р/р № 37319501800002 Регіо�
нального  відділення  Фонду  державного майна України по Чернівецькій   об�
ласті в Управлінні Державного казначейства у Чернівецькій області, МФО
856135, ідентифікаційний код 21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37183006001231 Хотинської районної ради Чернівецької області в Управ�
лінні Державного казначейства у Чернівецькій області, МФО 856135, іденти�
фікаційний код 23246241.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Аукціон буде проведено 24.12.2004 за адресою: м. Чернівці, вул.

Л. Кобилиці, 21 а, о 12Iй год.
Кінцевий термін прийняття заяв:  20.12.2004.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван�

ня з дозволу регіонального відділення.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон�

ду державного майна України по Чернівецькій області, адреса: 58001, м. Че�
рнівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок  55�75�28.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота Вінницького

фольгопрокатного заводу, реорганізованого у вінницьку філію
державного зовнішньоекономічного підприємства

«Укркольорпром» «Втореко»
Назва об’єкта: Вінницький фольгопрокатний завод, реорганізований у він�

ницьку філію державного зовнішньоекономічного підприємства «Укркольор�
пром» «Втореко».

Адреса розташування об’єкта: м. Вінниця, вул. Північна, 9.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять будівлі і споруди:
виробничий корпус в плані 120х240 м (5 прогонів по 24 м, висотою 10,2 м та

13,4 м до низу ферми) — виконані фундаменти, залізобетонні колони, ферми,
плити покриття, змонтовані частково стінові панелі, змонтовані підкранові ба�
лки та частково підкранові колії, змонтовані конструкції 4  мостових кранів; на
покрівлі частково покладено утеплювач, який прийшов в непридатність; покрі�
вля не виконувалась;  підлога, оздоблення, електротехнічні, сантехнічні робо�
ти не виконувались; будівля не законсервована, повністю відкрита;

адміністративно/побутовий корпус — 2 та 4�поверхова будівля  зі збірних
залізобетонних елементів з цегляним заповненням,  виконані фундаменти,
збірні залізобетонні колони, ригелі і перекриття частково на трьох поверхах,
частково виконано цегляне заповнення каркасу та частково змонтовані зов�
нішні стінові панелі, східцеві марші і площадки; цегляні перегородки зруйно�
вані; ніякі інші роботи не виконувались; будівля незаконсервована;

учбовий пункт ЦО — будівля з монолітного залізобетону, виконані загаль�
нобудівельні роботи і вальцювання землею; інші  роботи не виконувалися;

енергоблок — каркасна будівля зі збірних залізобетонних елементів і час�
тково з цегли, виконані фундаменти, колони, ригегі, плити перекриття і по�
криття  збірні залізобетонні стінові панелі та цегляне заповнення стін; части�
на конструкції не змонтована; покрівля виконана частково; підлога, столярні
вироби, сантехнічні, електротехнічні роботи та оздоблення не виконувались.
По трансформаторному приміщенню виконані загальнобудівельні роботи,
встановлено РП — 10 кВ;

дренажна насосна станція — виконана підземна частина з монолітного
залізобетону, наземна частина з червоної цегли, підземна і наземна частини
перекриті збірними залізобетонними плитами; інші роботи не виконувалися;

резервуари пожежогасіння та водопостачання 2х500 м3, виконані земляні
роботи та монолітне залізобетонне днище; інші роботи не виконувались;

насосна станція пожежогасіння — виконана підземна частина з моноліт�
ного залізобетону та цегляні стіни наземної частини; змонтовані плити по�
криття і перекриття; виконана покрівля, яка частково прийшла в непридат�
ність; роботи не виконувались;

очисні споруди дощових стоків — виконані частково земляні роботи, інші
роботи не виконувалися;

автомобільні ваги — виконана підземна частина зі збірних бетонних бло�
ків; цегляні стіни і змонтовані плити покриття; виконана покрівля частково
зруйнована; роботи не виконувалися;

внутришньоплощадні інженерні мережі, дороги, тротуари і благоустрій —
не виконувалися, крім виконаної дренажної мережі каналізації, близько 50%;

зовнішньоплощадні мережі: по теплопостачанню виконані залізобетонні
опори наземної тепломережі, трубопроводи не виконувалися; електропоста�
чання — виконане підземне прокладення кабельної лінії до території заводу
від підстанції «Восточная» вінницьких електромереж, цілісність та справність
яких потребує ревізії; телефонізація виконана повністю від КУ АТС�7 до тери�
торії заводу; мережі водопостачання та каналізації не виконувались. До буді�
вельного майданчика проведена дорога з твердим покриттям. Передбачені
проектом  під’їзні залізничні колії не виконувались. Територія заводу стано�
вить 16,0 га, близько 50 % огороджено збірними залізобетонними плитами.

Ступінь будівельної готовності на момент обстеження становить  до 35%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 228 479,75 грн., ПДВ — 45 695,95 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ  становить

274 175,70 грн.
Умови продажу: об’єкт може бути використаний за первісним призна�

ченням або зі зміною профілю; завершити будівництво об’єкта протягом 7
років з можливим частковим розбиранням об’єкта; забороняється відчу�
ження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до
моменту завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію; за�
безпечити вимоги техніки безпеки, екологічної безпеки, охорони навколиш�
нього природного середовища під час добудови та подальшого введення
об’єкта в експлуатацію.

Питання відведення, оренди або приватизації земельної ділянки вирішу�
ється за ініціативою покупця самостійно після укладання договору купівлі�
продажу об’єкта згідно з чинним законодавством.

Реєстраційний збір (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’�
єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по
Вінницькій області № 37187006000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.

Грошові кошти в сумі 27 417,57 грн., що становить 10% від початкової ва�
ртості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіонального відділення
ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в банку УДК у Вінницькій об�
ласті, МФО 802015, код 13327990.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три дні до початку
аукціону.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294I33I13
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294I33I13

Аукціон відбудеться через 30 днів від дня опублікування цієї інI
формації в газеті «Відомості приватизації» за  адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10 (вінницька філія ДАК «Національна мережа аукціонI
них центрів») о 10.00.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою його розташування. Додатко�
ву  інформацію можна одержати за місцем подання заяви.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: РВ ФДМУ по Вінни�
цькій обл., м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (кімн. 14), тел. 35�46�29. Час роботи:
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни

лота 1Iквартирного житлового будинку № 1
(під розбирання)

Код за ЄДРПОУ: 00386985.
Назва об’єкта: 1�квартирний житловий будинок № 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Бурякорадгосп Ни�

зівський», 42355, Сумський р�н, смт Низи, вул. Висторопська, 97.
Адреса об’єкта: 42355, Сумський р�н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги.
По об’єкту виконано: фундаменти (стіни підвалу) частково монолітні, час�

тково збірні залізобетонні з фундаментних блоків ФСБ — 104 шт.; перекриття
підвалу та будівлі — збірні залізобетонні плити — 32 шт.; стіни — монолітні
керамзитобетонні.

Ступінь будівельної готовності: 30%.
Площа забудови: 143,75 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 600 грн., ПДВ — 1 120 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 6 720 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом  одного  року з моменту переходу права

власності на об’єкт до покупця розібрати об’єкт та привести будівельний май�
данчик в належний стан відповідно до вимог чинного законодавства з охорони
навколишнього середовища; виконання санітарних  та екологічних норм згід�
но з чинним законодавством; у разі придбання земельної ділянки, на якій роз�
ташований об’єкт, використовувати її тільки під забудову; питання переофор�
млення документів на право користування земельною ділянкою вирішується
новим власником самостійно в порядку, встановленому чинним законодав�
ством; забороняється подальше відчуження об’єкта на термін розбирання.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділення
ФДМУ по Сумській області № 37189500900001, банк: УДК у Сумській обла�
сті, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 672 грн., що становить 10% від початкової варто�
сті об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіонального відділення ФДМУ
по Сумській області № 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м.
Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 20 грудня 2004 року.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11.00 за адреI

сою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Iй поверх, Регіональне віддіI
лення ФДМУ по Сумській області.

Ознайомитись з об’єктом  можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, тел. (0542) 36�23�87.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота житлового 2Iповерхового

будинку на вісім квартир
Код за ЄДРПОУ: 02968487.
Назва об’єкта: житловий  2�поверховий будинок на  вісім квартир.
Балансоутримувач: ВАТ «Кролевецька фабрика «Художнє ткацтво», 41300,

Сумська обл., м. Кролевець, вул. Петровського, 38.
Адреса об’єкта: 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Прорізна, 15.
По об’єкту виконано: фундамент стрічковий бетонний, стіни із силікатної

цегли — 1�й та частково 2�й поверх, перекриття — залізобетонні плити першого
та частково другого поверху.

Ступінь будівельної готовності: 36%.
Площа земельної ділянки — 2 750 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 95 680 грн., ПДВ — 19 136 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 114 816 грн.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва протягом 5 років зі збе�

реженням житлового призначення; протягом  одного  року з моменту пере�
ходу права власності на об’єкт до покупця підготувати документи та здійснити
відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт приватиза�
ції; забороняється продаж об’єкта до моменту завершення будівництва та
введення в експлуатацію; виконання санітарних та екологічних норм згідно з
чинним законодавством; питання переоформлення документів на право ко�
ристування земельною ділянкою вирішується новим покупцем самостійно, в
порядку, встановленому чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіонального відділен�
ня ФДМУ по Сумській області № 37189500900001, банк: УДК у Сумській об�
ласті, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 11 482 грн., що становить 10% від початкової ва�
ртості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіонального відділення
ФДМУ по Сумській області № 37317008000026, банк: УДК у Сумській області,
м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 20 грудня 2004 року.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11.00 за адреI

сою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4I й поверх, Регіональне віддіI
лення ФДМУ по Сумській області.

Ознайомитись з об’єктом  можна за вказаною адресою.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, тел. (0542) 36�23�87.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні  за методом зниження ціни лота другої

черги АЗС із стоянкою будівельних
автомашин  ЧСУМ (державна власність)

Код за ЗКПО: 01271066.
Адреса: м. Черкаси,  вул. Сурікова, 14.
Призначення об’єкта: стоянка для будівельних автомашин.
Склад основних об’єктів: початок будівництва об’єкта — 1991 р., призупи�

нення — в 1992 р. Будівельний майданчик знаходиться в промисловій зоні м.
Черкаси, частково огороджений, виконані роботи з влаштування інженерних
мереж, водопроводу і каналізації. На будівельному майданчику є матеріали,
вироби, конструкції. Елементи будівель знаходяться в задовільному стані,
значних руйнувань та фізичних пошкоджень не виявлено. До складу об’єкта
входять:

гараж на 25 спецмашин з закритою стоянкою: одноповерхова цегляна бу�
дівля розмірами в осях 84,0х18,0 м. Виконані роботи з влаштування залізо�
бетонних фундаментів, оглядової  ями,  земляні роботи, ступінь будівельної
готовності — 60%;

будівля очищення мастил — двопрогінна будівля розмірами прогонів 12 і
18 м та шагом колон 6 м, розміри будівлі в осях 30х36м., змонтовані основні
несучі колони каркасу, виконані земляні роботи, фундаменти під колони;

будівля для миття машин і очисні споруди для стічних вод — одноповерхо�
ва цегляна будівля розмірами в осях 18,0х6,0м. Частково виконані роботи з
влаштування залізобетонних фундаментів, монолітного залізобетонного дни�
ща, стін із збірних залізобетонних плит,  земляні роботи;

КТП з диспетчерською — одноповерхова цегляна будівля розмірами в плані
6,5х6,5 м та  навісом над оглядовою ямою розмірами в плані 18,0х7,6 м.
Частково виконані земляні роботи з риття котлована та його засипці, влаш�
туванню фундаментів,  сходів в оглядову яму;

огорожа — збірні залізобетонні плити 3х6 м і колони висотою 3,6 м — ого�
рожа виконана частково довжиною 192 м;

водопровід і каналізація — труби чавунні напірні та керамічні каналізаційні
— частково виконані роботи  по влаштуванню труб та земляні роботи.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній  діля�
нці площею 1,2359 га.

Умови продажу:  можлива зміна профілю об’єкта; протягом одного року з
моменту нотаріального посвідчення  договору купівлі�продажу здійснити від�
повідні дії  щодо переоформлення прав забудовника  на об’єкт приватизації;
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завершити будівництво у нормативні строки, передбачені проектно�
кошторисною документацією, але не пізніше 5 років з моменту нотаріального
посвідчення  договору купівлі�продажу; не відчужувати об’єкт до завершення
будівництва та введення його в експлуатацію; до завершення будівництва
об’єкта дотримуватись нормативних актів з питань охорони праці, санітарії та
охорони навколишнього середовища; питання користування, оренди або ви�
купу земельної ділянки вирішуються новим власником самостійно в порядку,
встановленому чинним законодавством.

Вартість продажу без ПДВ — 79 000 гривень,  ПДВ — 15 800 гривень.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 94 800 грн.
Грошові кошти в розмірі 9 480 грн., що становить 10% початкової вартості

об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37310007000007 в УДК у  Черкаській
області, МФО 854018,  код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007  в  УДК  у
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по
Черкаській області.

Термін прийняття заяв: до 20 грудня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11.00 за адресою

регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

по Черкаській області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка 185,
кімн. 445, тел.: 37�30�90, 45�75�29, час роботи з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної

власності, що підлягають приватизації
(наказ ФДМУ від 16.11.04 № 2489)

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Спортивний корпус, Донбаський державний технічний університет (Мініс�

терство освіти і науки України), Луганська обл., м. Алчевськ, пр. Леніна, 16г.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цех розфасовки солі, Дрогобицький солевиварювальний завод (Міністер�

ство аграрної політики України), Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Солоний
Ставок, 27.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
159�квартирний 10�поверховий житловий будинок, ВАТ «Завод «Фрегат»

(Міністерство промислової політики України), Миколаївська обл., м. Перво�
майськ, вул. Воровського.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Наземний перехід від навчального корпусу до колишньої їдальні Зміївсь�

кого професійного енергетичного ліцею, Зміївський професійний енерге�
тичний ліцей (Міністерство освіти і науки України), Харківська обл., Зміївсь�
кий р�н, смт Комсомольське, вул. Карла Маркса, 15.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
2�квартирний житловий будинок, ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик» (Мініс�

терство аграрної політики України), Чернівецька обл., Застанівський р�н, смт
Кострижівка, пров. Буковинський, 2.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Одноквартирний житловий будинок, СТОВ «Забілівське», Чернігівська обл.,

Борзнянський р�н, с. Забілівщина, вул. Молодіжна, 8.
Ремонтно�експлуатаційна база флоту — судноремонтний корпус, ДСП «Чо�

рнобильська АЕС» (Міністерство палива та енергетики України), м. Чернігів,
с. Жавинка, вул. Дачна, 11.

Ремонтно�експлуатаційна база флоту — СЛІП, ДСП «Чорнобильська АЕС»
(Міністерство палива та енергетики України), м. Чернігів, с. Жавинка, вул.
Дачна, 11.

²âàíî-Ôðàíê³âñüêà ô³ë³ÿ ÓÔÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 28.12.2004

Місце проведення торгів: ІваноIФранківська філія УФБ, м.ІваноIФранківськ, вул.Шевченка, 9, телефон для довідок (0342)55I25I25. Дата проведення торгів: 28.12.2004.
Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  на УФБ та філіях
Êðèìñüêà ô³ë³ÿ ÓÔÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 28.12.2004

Місце проведення торгів: Кримська філія УФБ, 95000, м. Сімферополь, вул. Рози Люксембург, 8, телефон для довідок (0652)54I58I39. Дата проведення торгів: 28.12.2004.
Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

*     По ВАТ «Лановецький  цукровий  завод» порушено провадження у справі про банкрутство. Ухвалою господарського суду Тернопільської області № 10/Б — 4 від 11.01.2001 затверджено мирову угоду.
**   Ухвалою Господарського суду Тернопільської області № 11/Б — 409 від 30.03.2004 порушено провадження у справі про банкрутство та призначено розпорядника майном.

ЗАГОТІВЛЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ НА�
СІННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Сукупний
обсяг

реалізації,
(за остан�
ній фін.
рік), грн.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

№
пор.

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Назва продукції,
що виробляється

% до
С Ф

Земе�
льна

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,

шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Знос
ОФ,
%

Фор�
ма
ви�
пус�
ку

акцій

Озна�
ка

моно�
поліс�
та та
ст.

важ�
ливого

Д — 224312,00 0,250 301928 33,65 0,2 01.10.2004 16 102600 94,54 3100 64400 7600 468700 581100 292300

Сукупна
вартість
активів,

(за останній
фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

04685408 ВАТ «СОРТ�
СЕМОВОЩ» (ДОД.)

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, 96100,
М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. КРИМСЬКА, 81

Ф О Н Д О В А    Б І Р Ж А

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 296I34I30

ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
ЦУКРУ, НАДАННЯ РІЗНИХ ПО�
СЛУГ НАСЕЛЕННЮ, ТОРГОВО�
ПОСЕРЕДНИЦЬКА ТА КОМЕР�
ЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ, МЕЛЯ�
СИ, ЖОМУ СВІЖОГО ТА СУХО�
ГО, ВАПНА
ПЕРЕРОБЛЕННЯ ХУДОБИ І РЕ�
АЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРО�
БКИ, ВИРОБНИЦТВО КОВБАС�
НИХ ВИРОБІВ, НАПІВФАБРИ�
КАТІВ І М’ЯСНИХ КОНСЕРВІВ

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Сукупний
обсяг

реалізації,
(за остан�
ній фін.
рік), грн.

1

2

3

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

№
пор.

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Назва продукції,
що виробляється

% до
С Ф

Земе�
льна

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,

шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Знос
ОФ,
%

Фор�
ма
ви�
пус�
ку

акцій

Озна�
ка

моно�
поліс�
та та
ст.

важ�
ливого

Д — 4130110,00 0,250 4364636 26,42 150,21 01.10.2004 17 1084000 53,32 �36000 2884000 5156000 24000 31000 9366000

Д — 4466950,00 0,250 9964892 55,77 143,3 01.10.2004 8 5017800 32,00 16700 14900 984200 18100 19000 7371300

Д — 2613680,00 0,250 3136416 30,00 28,08 01.10.2004 22 9885700 91,69 18000 1845000 3099100 22100 40000 4991200

Сукупна
вартість
активів,

(за остан�
ній фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

00373052 ВАТ «ЛАНОВЕЦЬ�
КИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
(ДОД)*

00373089 ВАТ «ЦУКРОВИЙ
ЗАВОД «ПОДІЛЛЯ» (ДОД.)

00444091 ВАТ «ЧОРТКІВСЬ�
КИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»
(ДОД.)**

47400, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., СМТ
ЛАНІВЦІ, ВУЛ. ВИШНІВЕЦЬКА, 35

46000, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. МИКУ�
ЛИНЕЦЬКА, 116

48500, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЧОР�
ТКІВСЬКИЙ Р�Н, М. ЧОРТКІВ, ВУЛ.
КОПИЧИНЕЦЬКА, 124
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ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення

незалежної оцінки об’єктів
Об’єкт комунальної власності — Бахчисарайське комунальне торговель�

но�закупівельне підприємство.
Мета оцінки: вартість початкової ціни продажу об’єкта.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Ма�

яковського, 3.
Об’єкт незавершеного будівництва — будівля амбулаторії у смт Коктебель,

що знаходиться на балансі ВКБ Феодосійської міської ради.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта, конкурс.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, смт Кокте�

бель.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого

документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра�
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під�
писання звіту про оцінку майна, копії посвідчення про підвищення кваліфікації
оцінювачів; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете�
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, у якому зазначаються відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча�
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
конкурсну пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, по�
в’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних
днях) — подаються в запечатаному конверті; один конверт із зазначеною
адресою учасника конкурсу.

 Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під�
твердних документів, що містяться в конверті.

Ф О Н Д О В А    Б І Р Ж А

12

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 290I16I12

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  на КМФБ та філіях
ì. Êè¿â ÊÌÔÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 30.12.2004

ВИРОБНИЦТВО:  ФІЛЬТРІВ
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ МАСТИЛ, ПА�
ЛИВА; КОМПР

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Сукупний
обсяг

реалізації,
(за остан�
ній фін.
рік), грн.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

№
пор.

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Назва продукції,
що виробляється

% до
С Ф

Земе�
льна

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,

шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Знос
ОФ,
%

Фор�
ма
ви�
пус�
ку

акцій

Озна�
ка

моно�
поліс�
та та
ст.

важ�
ливого

Д — 3977940,00 0,250 3856906 24,24 25,69 01.07.2004 849 31353000 64,80 1001000 6716000 5012000 10044000 14948000 26839000

Сукупна
вартість
активів,

(за останній
фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

00211004 ВАТ «БЕРИС�
ЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУ�
ДІВНИЙ ЗАВОД» (ДОД.)

74300, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М. БЕРИС�
ЛАВ, ВУЛ. 25�РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 73

Місце проведення торгів: КМФБ, 03150,  м. Київ, вул. Димитрова, 5б (2Iй поверх), телефон для довідок (044) 490I57I88. Дата проведення торгів: 30.12.2004. Початок торгів
об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  на УМФБ та філіях
ì. Êè¿â, ÓÌÔÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 31.12.2004

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА

МЕТАЛОВИРОБИ

КОМБІКОРМОВА ПРОМИСЛО�
ВІСТЬ, ЗАГОТІВЛЯ

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Сукупний
обсяг

реалізації,
(за остан�
ній фін.
рік), грн.

1

2

3

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

№
пор.

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Назва продукції,
що виробляється

% до
С Ф

Земе�
льна

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,

шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Знос
ОФ,
%

Фор�
ма
ви�
пус�
ку

акцій

Озна�
ка

моно�
поліс�
та та
ст.

важ�
ливого

Б М 1340000,00 0,250 268000 5,00 0,9 01.10.2004 70 5206000 63,22 �260000 18000 488000 374000 453000 2468000

Д — 30044,25 0,050 210245 34,99 1,13 01.07.2004 7 263100 52,19 �49500 4400 75200 24400 500 188500

Д — 4003509,00 0,250 2228988 13,92 9,4 01.10.2004 69 10701800 36,80 �346300 3952000 5000800 2255300 1045300 12789100

Сукупна
вартість
активів,

(за остан�
ній фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

00236079 ВАТ «МАКОШИНСЬ�
КИЙ ЗАВОД «СІЛЬГОСП�
МАШ» (ДОД.)
00388642 ВАТ «ПІДПРИЄМСТ�
ВО МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧНО�
ГО ПОСТАЧАННЯ АСОЦІАЦІЇ
«ЖИТОМИРЦУКОР» (ДОД.)
00951764 ВАТ «РОКИТНЯНСЬ�
КИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУ�
КТІВ» (ДОД.)

15652, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МЕНСЬ�
КИЙ Р�Н, СМТ МАКОШИНЕ, ВУЛ.
ЛЕНІНА, 70
10019, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОМЕР�
ЦІЙНА, 13А

09600, КИЇВСЬКА ОБЛ., СМТ РОКИ�
ТНЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 222

Місце проведення торгів: УМФБ, 01034,  м. Київ, просп. Червоних Козаків, 6 (3Iй поверх), телефони для довідок: 230I87I60,230I87I61. Дата проведення торгів: 31.12.2004.
Початок торгів об 11.00. Позначкою «М» відмічені пакети акцій ВАТ, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку.  Позначка «Д» вказує на документарну
форму випуску акцій. Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску акцій.

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 27.12.2004

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Дебітор�
ська

заборго�
ваність,

грн.

Кредитор�
ська

заборго�
ваність,

грн.

Почат�
кова
ціна
акції,
грн.

№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балан�
совий

прибуток,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

 грн.

Назва продукції,
що виробляється

% до
СФ

Земельна
ділянка,

га

Пакет
акцій,

шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

РВ ФДМУ по Київській області
Київська філія  ДАК «НМАЦ» —  Київський аукціонний центр,  м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел. 552*72*55

Вартість
активів,

грн.

1

2

5428564 ВАТ «БЕРЕЗАНСЬКА ПЕРЕ�
СУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА
№ 3»

5538879 ВАТ «БОЯРСЬКЕ АВТОТРА�
НСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

07540, КИЇВСЬКА ОБЛ., БАРИШІВСЬКИЙ Р�Н,
М. БЕРЕЗАНЬ, ВУЛ. ВОЙКОВА, 42

08150, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКИЙ
Р�Н,  М. БОЯРКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 176

227743,00 0,250 0,250 446376 49,000 3,3 01.10.2004 47 1695200 50,77 �8100 51800 29300 938800 54000

370246,75 0,250 0,250 369483 24,948 2,48 01.10.2004 75 2019600 70,34 �58900 6400 26800 848700 334900

ВИГОТОВЛЕННЯ БУДІВЕ�
ЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, НА�
ДАННЯ ПОСЛУГ ПО ПЕРЕ�
ВЕЗЕННЮ ВАНТАЖІВ
ВАНТАЖНІ, ТРАНСПОР�
ТНІ ТА ПАСАЖИРСЬКІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 296I34I30

В інформації про продаж акцій ВАТ на грошових регіональних аукціонах через ДАК «НМАЦ» 15.12.04, опублікованій в «Відомостях приватизації» від 12.11.04 № 44 (332), адресу
підприємства «904730 ВАТ «ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» слід читати: «904730 ВАТ «ПОЛІСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ».

К О Н К У Р С И    З   В І Д Б О Р У  Е К С П Е Р Т І В

Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 24.02.2004 № 10/36/2402 редакція приймає електронною поштою   (journal@spfu.kiev.ua)  щосереди до
15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист; прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та телефон виконавця; електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному відділенні.

Конкурс відбудеться 8 грудня 2004 року о 10.00 у Фонді майна
Автономної Республіки Крим за адресою: м. Сімферополь, вул. СеI
вастопольська,17.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу діловодства Фонду май�
на Автономної Республіки Крим до 1 грудня 2004 року за тією самою адре�
сою, каб. 7, тел./факс для довідок (0652) 27�02�86.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
 які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки майна
 Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891.
1. Нежитлове підвальне приміщення № 1 під профілакторіями,

що знаходиться на балансі ВАТ «Луцьке АТП 10754».
Адреса об’єкта: м. Луцьк, вул. Рівненська, 48.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості на

аукціон.
Балансова (залишкова) вартість:  4 915 грн.
Запланована дата оцінки — 30.11.04.
 2. Нежитлове підвальне приміщення № 2 під профілакторіями,

що знаходиться на балансі ВАТ «Луцьке АТП 10754» .
Адреса об’єкта: м. Луцьк, вул. Рівненська, 48.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості на

аукціон.
Балансова (залишкова) вартість: 4 915 грн.
Запланована дата оцінки — 30.11.04.
3. Нежитлове підвальне приміщення в адмінбудинку, що знахоI

диться на балансі ВАТ «Луцьке АТП 10754».
Адреса об’єкта: м. Луцьк, вул. Рівненська, 48.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості на

аукціон.

Балансова (залишкова) вартість: 6 608 грн.
Запланована дата оцінки — 30.11.04.
4. Частина будівлі складу з майном колишнього мобрезерву у кіI

лькості 60 одиниць, що знаходиться на балансі ВАТ «Луцьке АТП
10754».

Адреса об’єкта: м. Луцьк, вул. Рівненська, 48.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості на

аукціон.
Балансова (залишкова) вартість: 3 650,95 грн.
Запланована дата оцінки — 30.11.04.
5. Частина нежитлового приміщення площею 36 м2, що знаходиться

на балансі ВАТ «ВОЛТЕКС» і орендується підприємцем Коваленко О.В.
Адреса об’єкта: м. Луцьк, пр. Молоді, 8.
Мета проведення експертної оцінки: оцінка майна об’єкта, який привати�

зується шляхом викупу орендарем з урахуванням поліпшень.
Балансова (первісна) вартість:  6 627 грн.
Запланована дата оцінки — 30.11.04.
6. Частина нежитлового приміщення площею 34,6 м2, що знахоI

диться на балансі ВАТ «ВОЛТЕКС» і орендується підприємцем ЗнаI
ковським М.П.

Адреса об’єкта: м. Луцьк, пр. Молоді, 8.
Мета проведення експертної оцінки: оцінка майна об’єкта, який привати�

зується шляхом викупу орендарем з урахуванням поліпшень.
Балансова (первісна) вартість: 6 227 грн.
Запланована дата оцінки — 30.11.04.
7. Окреме індивідуально визначене майно — бакIакумулятор (інв.

№ 10240203001), що знаходиться на балансі ВАТ «Луцький підшипI
никовий завод».

Адреса об’єкта: м. Луцьк, вул. Боженка, 34.
Мета проведення експертної оцінки: оцінка майна об’єкта , який привати�

зується шляхом викупу.
Експертна оцінка: 2 145 грн.
Запланована дата оцінки — 30.11.04.
8. Будівля філії АКАБ «Україна» загальною площею 228 м2.
Адреса об’єкта: Волинська область, Маневицький район, смт Колки, вул.

Грушевського, 67.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості на

аукціон.
Балансова (первісна) вартість: 65 820 грн.
Запланована дата оцінки — 30.11.04.
 Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального від/

ділення документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних доку/
ментів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою по кожному об’єкту
окремо; копії установчих документів претендента; копії кваліфікаційних доку�
ментів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; пись�
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до про�
ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
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Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на ау�
кціоні.

Площа приміщення : 154,9м2.
Балансова залишкова вартість приміщень станом на 30.10.04 — 25 419,09

грн., балансоутримувач — ВАТ «Дніпроенерго».
Запланована дата оцінки: 30.11.04.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — житловий

будинок № 3, за проектом — 5�поверховий панельний 40�квартирний буди�
нок, трисекційний.

Виконані такі роботи: в повному обсязі змонтована коробка п’яти поверхів.
Вікна, двері, сантехніка не встановлювалися, матеріали та обладнання, які
приватизуються разом з об’єктом, відсутні.

Будівельна готовність об’єкта: близько 35%.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Мелітополь, провул. Ба�

дигіна.
Мета проведення незалежної оцінки: повернення у державну власність.
Площа забудови: 600,0 м2.
Площа земельної ділянки: 0,4039 га.
Балансова вартість станом на 11.12.01 — 1 576,22 грн.
Запланована дата оцінки: 30.11.04.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма : державна.
3. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — житловий

будинок № 2, за проектом — 5�поверховий панельний 40�квартирний буди�
нок, трисекційний.

Виконані такі роботи: в повному обсязі змонтована коробка п’яти поверхів.
Вікна, двері, сантехніка не встановлювалися, матеріали та обладнання, які
приватизуються разом з об’єктом, відсутні.

Будівельна готовність об’єкта: близько 35%.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Мелітополь, провул. Ба�

дигіна.
Мета проведення незалежної оцінки: повернення у державну власність.
Площа забудови: 600,0 м2.
Площа земельної ділянки: 0,3584 га.
Балансова вартість станом на 11.12.01 — 736,00 грн.
Запланована дата оцінки: 30.11.04 .
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма : державна.
4. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — житловий

будинок № 1, за проектом — 5�поверховий панельний 40�квартирний буди�
нок, трисекційний.

Виконані такі роботи: в повному обсязі змонтована коробка п’яти поверхів.
Вікна, двері, сантехніка не встановлювалися, матеріали та обладнання, які
приватизуються разом з об’єктом, відсутні.

Будівельна готовність об’єкта: близько 35%.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Мелітополь, провул. Ба�

дигіна.
Мета проведення незалежної оцінки: повернення у державну власність.
Площа забудови: 600,0 м2.
Площа земельної ділянки: 0,5397 га.
Балансова вартість станом на 11.12.01 — 206,81 грн.
Запланована дата оцінки: 30.11.04 .
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
5. Назва об’єкта: будівля, літ. А1 (нежитлові приміщення VII , VI).
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Хаказька, 3.
Телефон 59�71�94 (Підгола Надія Василівна).
Мета проведення незалежної оцінки: повернення у державну власність.
Площа приміщень: 325,6м2.
Балансова залишкова вартість станом на 25.02.03 — 77 411,64 грн., бала�

нсоутримувач — ВАТ «Запоріжтрансформатор».
Запланована дата оцінки: 30.11.04 .
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
6. Назва об’єкта: приміщення 6, 7, літ. АI2, що орендується ТОВ «КоI

мпанія «Шанс».
Місцезнаходження об’єкта: 69009, м. Запоріжжя, вул. Фільтрова, 19. Те�

лефон 35�17�78.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення: 186,1м2, виконані поліпшення.
Балансова залишкова вартість приміщень станом на 01.08.04 — 28 642,57

грн., балансоутримувач — ЗАТ «Запоріжбуд».
Запланована дата оцінки: 30.11.04.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891.
 Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відпо�

відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за�
твердженого наказом Фонду державного майна України від 25.11.03 № 2100 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.03 за № 1194/8515.

 Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті документацію з
описом підтвердних документів:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра�
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під�
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде дода�
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи�
сання звіту про оцінку майна, звірені їхніми особистими підписами; копії сер�
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер�
жавного майна України; інформацію про претендента ( документ, який міс�
тить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо�
бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подіб�
ного майна тощо); один конверт із зазначенням адреси претендента.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру — календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу регіонально�
го відділення ФДМУ (кімн. 767) до 03.12.04 (включно).

Конкурс відбудеться 08.12.04 у кімнаті № 748 о 14Iй годині за адреI
сою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Телефон для довідок 13I50I29.

 

IНФОРМАЦIЯ
Регiонального вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй областi про

оголошення конкурсу з вiдбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцiнки об’єкта

приватизації
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — склад для утримання

непродовольчих товарів «Укропткульттовари».
Адреса об’єкта: 25014, м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва — склад для утри�

мання непродовольчих товарів «Укропткульттовари» — 4�поверхова каркас�
но�панельна будівля. Змонтовано: внутрішній каркас та зовнішні панельні
стіни, збірні залізобетонні панелі перекриття; частково виконана покрівля.
Площа земельної ділянки – 0,4 га.

Cпосіб приватизації: аукціон.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкур/

сну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних
документів. До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсi
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до�
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці�
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти�
ми підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре�
тенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна,
у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
зазначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційної роботи Ре�
гіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області до 6 грудня 2004
року включно.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під�
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити від�
мітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс вiдбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по КiроI
воградськiй областi 9 грудня 2004 року о 14Iй годині за адресою:
25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, кiмн. 708.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки майна

1. Нежитлова будівля загальною площею близько 500 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Луганськ, м. Щастя, вул. Донецька, 15.
Балансоутримувач – ВАТ «Донбасенерго».
2. Група інвентарних об’єктів південного вентиляційного стовбуI

ра № 7.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: Попаснянський р�н, с. Калинове�Борщувате, вул. Кооперативна, 70.
Балансоутримувач – ДП «Обласна дирекція «Луганськвуглереструктури�

зація».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відпо�

відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за�
твердженого наказом Фонду державного майна України від 25.11.2003 № 2100
і зареєстрованого у Міністерством юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві�
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпо�
відно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001
за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема
подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні
оцінки подібного майна;

письмові згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці�
ночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаною з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльнос�
ті, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відноси�
нах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відпові�
дно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціно�
чну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльно�
сті з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення Фонду
державного майна України конкурсну документацію, яка складається з конку/
рсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів нале/
жать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра�
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи�
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката су�
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро�
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучають�
ся ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
зазначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відді�
лення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн. 206)
до 17.00 6 грудня 2004р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під�
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити від�
мітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 13.12.2004 о 15.00 в Регіональному віддіI
ленні ФДМУ по Луганській області за адресою: 91000, м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а.

Телефон для довідок 58�03�30.

 ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки

об’єктів приватизації
 Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
 Державна власність
1. Нежитлове приміщення цокольного поверху гуртожитку, що зна�

ходиться на балансі ВАТ «Рівненський комбінат будівельних матеріалів»і оре�
ндується приватним підприємцем Кулаковським О.В.

Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Соборна, 253а.
Загальна площа об’єкта — 158,8 м2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та та ринкової вартості невід’ємних поліпшень для приватизації шляхом вику�
пу орендарем.

 Запланована дата оцінки: 31 грудня 2004 р.
2. Нежитлове приміщення підвалу будівлі, що знаходиться на бала�

нсі ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів»і орендується приватним
підприємцем Рощиною О.М.

Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Д. Галицького, 5.
Загальна площа об’єкта — 51,4 м2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та та ринкової вартості невід’ємних поліпшень для приватизації шляхом вику�
пу орендарем.

 Запланована дата оцінки: 31 грудня 2004 р.
3. Нежитлове приміщення, вбудоване в підвальний поверх одноI

поверхової будівлі, що знаходиться на балансі Рівненського обласного
управління у справах захисту споживачів і орендується суб’єктом підприєм�
ницької діяльності Немковичем І. П.

Загальна площа об’єкта — 110,8 м2.
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 5.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та та ринкової вартості невід’ємних поліпшень для приватизації шляхом вику�
пу орендарем.

 Запланована дата оцінки: 31 грудня 2004 р.
4. Нежитлове приміщення в підвальному поверсі будівлі, що знахо�

диться на балансі РМГО і орендується суб’єктом підприємницької діяльності —
фізичною особою Мороз О. Л.

Загальна площа об’єкта — 34,3 м2.
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Відінська, 29.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та та ринкової вартості невід’ємних поліпшень для приватизації шляхом вику�
пу орендарем.

 Запланована дата оцінки: 31 грудня 2004 р.
5. Нежитлове приміщення в підвальному поверсі будівлі, що знахо�

диться на балансі РМГО і орендується суб’єктом підприємницької діяльності —
фізичною особою Легкою М. А.

Загальна площа об’єкта — 35,1 м2.
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Відінська, 29.

їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльно�
сті, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація
про претендента ( документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

 Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

 Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві�
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпо�
відно до Порядку реєстру фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оці�
нювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрова�
ного в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єк�
та оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведені оцінки
подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна.

 Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.

 Конкурс відбудеться 13 грудня 2004 року у Регіональному віддіI
ленні ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, кімн. 801, телефони для довідок: 4I00I57, 4I34I92.

 Конкурсну документацію слід подати до загального відділу Регіонального
відділення ФДМУ по Волинській області до 8 грудня 2004 р. включно за адре�
сою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 805.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної

оцінки майна
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною плоI

щею 424,7м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Кривбасрудбуд».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 36.
Мета оцінки — аукціон.
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною плоI

щею 77,6м2.
Балансоутримувач: ВАТ «Криворізький гірничо�металургійний комбінат

«Криворіжсталь».
Адреса: м. Кривий Ріг, пр. К. Маркса, 12, прим. 2.
Мета оцінки — аукціон.
Назва об’єкта: будівлі та споруди вугільного складу у кількості 9

одиниць.
Балансоутримувач: ВАТ «Кривбасзалізрудком» ДАК «Укррудпром».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Куна, 1а.
Мета оцінки — аукціон.
Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери (група Ж) — водна станція

(майно у кількості 66 одиниць).
Балансоутримувач: ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод».
Адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Озерний, 30.
Мета оцінки — викуп.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення таку кон/

курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних
документів:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого до�
кумента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю�
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписан�
ня звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за�
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката су�
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо досвіду його роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро�
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучають�
ся ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (в календарних
днях).

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників кон�
курсу, в яких термін виконання робіт — до 15 календарних днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з описом до�
кументів, що в ньому містяться та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу організаційної та кадрової роботи
регіонального відділення, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ком�
сомольська, 58, кімн. 205 до 3 грудня 2004р.

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 09.12.2004 о
10.00, телефон для довідок 42I85I69.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна, що

підлягає приватизації (запланована дата оцінки 30.11.04)
Об’єкт незавершеного будівництва – гаражIпрофілакторій на 50

автомобілів, що знаходиться на балансі Управління магістральних газопро�
водів «Донбастрансгаз».

Мета проведення незалежної оцінки: повернення об’єкта незавершеного
будівництва до державної власності.

Місцезнаходження об’єкта: м. Макіївка, вул. Тайогова.
Балансова вартість: 3 000 грн.
Об’єкт комунальної власності (гр. А) — нежитлове приміщення плоI

щею 39,9 м2, що знаходиться на балансі ДКП «Гарант».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для при�

ватизації об’єкта шляхом викупу.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул. Ліхолє�

това, 21.
Балансова залишкова вартість: 5 344 грн.
 Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії

документацію в запечатаному конверті. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого доку�
мента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють
у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу�
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єк�
та оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра�
їни; інформація про претендента (документ, який містить відомості про прете�
ндента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Конкурс відбудеться о 10.00 9 грудня 2004 року за адресою: м.
Донецьк, вул. Артема, 97.

 Конкурсна документація подається до секретаря комісії не пізніше, ніж за
чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), за ад�
ресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, к. 428. Тел. для довідок 335�93�73.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до  проведення незалежної

оцінки об’єктів
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення I першого поверху, літ.

АI5, що орендується приватним малим виробничо�комерційним підприєм�
ством «Дея».

Місцезнаходження об’єкта: 71503, м. Енергодар , вул. Комсомольська, 15.
Телефони: 3�34�54, 6�10�36, 3�30�53.
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Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�
та та ринкової вартості невід’ємних поліпшень для приватизації шляхом вику�
пу орендарем.

 Запланована дата оцінки: 31 грудня 2004 р.
6. Будівля складу ремонтноIмеханічної майстерні, що знаходиться

на балансі ВАТ «Сарненська меблева фабрика»і орендується суб’єктом під�
приємницької діяльності — фізичною особою Копищиком Л.Д.

Загальна площа об’єкта — 259,9 м2.
Місцезнаходження: Рівненська область, м. Сарни, вул. Бєлгородська, 13.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та та ринкової вартості невід’ємних поліпшень для приватизації шляхом вику�
пу орендарем.

 Запланована дата оцінки: 31 грудня 2004 р.
7. Склоприймальний пункт магазину № 3, що знаходиться на балансі

ДКВП «Залізничник» і орендується суб’єктом підприємницької діяльності —
фізичною особою Кононенко С. М.

Загальна площа об’єкта — 26,9 м2.
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Н. Хасевича, 1а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та та ринкової вартості невід’ємних поліпшень для приватизації шляхом вику�
пу орендарем.

 Запланована дата оцінки: 31 грудня 2004 р.
8. Нежитлове приміщення першого поверху будівлі, що знаходить�

ся на балансі ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів» і орендується
суб’єктом підприємницької діяльності — фізичною особою Бондарук Г. К.

Загальна площа об’єкта — 70,5 м2.
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Д. Галицького, 5.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та та ринкової вартості невід’ємних поліпшень для приватизації шляхом вику�
пу орендарем.

 Запланована дата оцінки: 31 грудня 2004 р.
9. Нежитлове приміщення площею 17,4 м2 , що знаходиться на бала�

нсі ВАТ «Рівнельон» і орендується суб’єктом підприємницької діяльності —
фізичною особою Ничипоруком О. М.

Загальна площа об’єкта — 17,4 м2.
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Фабрична,12.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та та ринкової вартості невід’ємних поліпшень для приватизації шляхом вику�
пу орендарем.

 Запланована дата оцінки: 31 грудня 2004 р.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
 Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись від�

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ 5.11.2003 №2100 і зареєстрованого в Мініс�
терстві юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

 Претендентам потрібно подати до Регіонального відділення ФДМУ по Рі/
вненській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної про/
позиції та підтвердних документів.

 До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до дода�

тку 3 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер�
дженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копії установчих документів;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено до прове�
дення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх�
німи особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого Фондом державного майна України; інформація щодо досвіду ро�
боти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
штатному складі та будуть додатково залучені для виконання робіт з незале�
жної оцінки майна у тому числі подібного майна тощо.

 Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат ,
пов’язаних з виконанням робіт, терміну виконання робіт.

 Конкурсну документацію подати до регіонального відділення в запечата�
ному конверті з описом підтвердних документів, які містяться в конверті.

 Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду державI
ного майна України по Рівненській області о 10.00 14 грудня 2004
року за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

 Документи на участь у конкурсі приймаються до 17.00 9 грудня 2004 року за
адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Телефони для довідок: 22�79�40, 63�58�19.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області про

оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості

ОНБ для продажу на аукціоні   (під добудову).
Назва об’єкта оцінки: ОНБ — пральня, що знаходиться на балансі  ДП

«Завод ім. В. О. Малишева».
Місцезнаходження об’єкта оцінки:  м. Харків, вул. Ковтуна.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): одноповерхова спо�
руда розміром у плані 30,0х18,0, що розташована на земельній ділянці роз�
міром орієнтовно 0,058 га. Фактично виконано: залізобетонні фундаменти,
стіни з силікатної цегли, покриття із залізобетонних плит.

Балансова залишкова вартість  незавершеного будівництва: 85,251 тис.
грн (станом на 01.07.2004).

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
2. Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація поліпшень орендо�

ваного майна та визначення ринкової вартості орендованого майна, що при�
ватизується шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшен�
ня та ринкової вартості невід’ємних поліпшень.

Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля — блок допоміжних цехів
(літ. ВI3) загальною площею 1 478,7 м2, що знаходиться на балансі
ВАТ «АТП №16354» і орендується ПП «Юнона».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Морозова,18.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�

бляються: виготовлення і ремонт меблів на замовлення населення.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт):

нежитлова  будівля — блок допоміжних цехів (літ. В�3) загальною площею
1 478,7 м2, 1959 р. побудови.

Балансова залишкова вартість основних засобів: залишкова вартість ста�
ном на 01.04.2004 — 244 117,18 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
3. Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація поліпшень орендо�

ваного майна та визначення ринкової вартості орендованого майна, що при�
ватизується шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшен�
ня, та ринкової вартості невід’ємних поліпшень.

Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху та
підвальні приміщення житлового будинку в літ. ВI5 загальною плоI
щею 565,5 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Харківський електротехніч�
ний завод «Трансзв’язок» і орендуються приватним виробничо�
технологічним підприємством «ЛЕДІ».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пр. Гагаріна, 302.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�

бляються: роздрібна торгівля (магазин).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлові приміщен�
ня  першого поверху та підвальні приміщення житлового будинку в літ. В�5
загальною площею 565,5 м2, 1967 р. побудови.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2004 —
65 841 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.11.2004.

Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
4. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар�

тості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: цистерна 8 м3, інв. № 2139,  що знаходиться на

балансі ВАТ «Андріївський».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Великобурлуцький р�н,

с. Садовод.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�

бляються: виробництво плодоягідної продукції, вина і виноматеріалів.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес�
тицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): цистерна 8 м3, інв. №
2139, 1983 р.

Балансова залишкова вартість основних засобів: дорівнює нулю.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
5. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар�

тості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: цистерна 8 м3, інв. № 2140,  що знаходиться на

балансі ВАТ «Андріївський».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Великобурлуцький р�н,

с. Садовод.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�

бляються: виробництво плодоягідної продукції, вина і виноматеріалів.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес�
тицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): цистерна 8 м3, інв. №
2140, 1979 р.

Балансова залишкова вартість основних засобів:  дорівнює нулю.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
6. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар�

тості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: ємкість  16 м3, інв. № 2071,  що знаходиться на

балансі ВАТ «Андріївський».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Великобурлуцький р�н,

с. Садовод.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�

бляються: виробництво плодоягідної продукції, вина і виноматеріалів.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): ємкість 16 м3, інв. №
2071, 1985 р.

Балансова залишкова вартість основних засобів:  165 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
7. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар�

тості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки:  ємкість 16 м3, інв. № 2080,  що знаходиться на

балансі ВАТ «Андріївський».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Великобурлуцький р�н,

с. Садовод.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�

бляються: виробництво плодоягідної продукції, вина і виноматеріалів.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес�
тицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): ємкість 16 м3, інв. № 2080,
1985 р.

Балансова залишкова вартість основних засобів: 165 грн..
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
8. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар�

тості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: ємкість  16 м3,  інв. № 2081, що знаходиться на

балансі ВАТ «Андріївський».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Великобурлуцький р�н,

с. Садовод.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�

бляються: виробництво плодоягідної продукції, вина і виноматеріалів.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): ємкість 16 м3, інв. №
2081, 1985 р.

Балансова залишкова вартість основних засобів:  165 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
9. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар�

тості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: ємкість  16 м3, інв. № 2082,  що знаходиться на

балансі ВАТ «Андріївський».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Великобурлуцький р�н,

с. Садовод.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�

бляються: виробництво плодоягідної продукції, вина і виноматеріалів.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): ємкість 16 м3, інв. №
2082, 1985 р.

Балансова залишкова вартість основних засобів: 165 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
10. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової ва�

ртості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: ємкість  16 м3, інв. №2083,  що знаходиться на

балансі ВАТ «Андріївський».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Великобурлуцький р�н,

с. Садовод.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�

бляються: виробництво плодоягідної продукції, вина і виноматеріалів.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес�
тицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): ємкість 16 м3,  інв  №
2083, 1985 р.

Балансова залишкова вартість основних засобів: 165 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
11. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової ва�

ртості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: ємкість  16 м3, інв. № 2084,  що знаходиться на

балансі ВАТ «Андріївський».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Великобурлуцький р�н,

с. Садовод.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�

бляються: виробництво плодоягідної продукції, вина і виноматеріалів.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес�
тицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): ємкість 16 м3, інв. № 2084,
1985 р.

Балансова залишкова вартість основних засобів: 165 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
12. Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація поліп�

шень орендованого майна та визначення ринкової вартості орендованого
майна, що приватизується шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’�

ємні поліпшення та ринкової вартості невід’ємних поліпшень.
Назва підприємства (об’єкта оцінки): група інвентарних об’єктів, у складі:
нежитлова будівля колишньої їдальні літ. А�1 загальною площею 588,1 м2;
споруда (блок�кімната);
обладнання (37 од.), що знаходиться на балансі ВАТ «Харківський домобу�

дівельний комбінат № 1» і орендується СПД�ФО Чикаловим С. В.
Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, просп.

Тракторобудівників, 107в.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�

бляються: торгівля.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): група інвентарних об‘�
єктів, у складі:

нежитлова будівля колишньої їдальні літ. А�1 загальною площею 588,1 м2,
1970 року побудови; споруда (блок�кімната); обладнання (37 од.): охолоджу�
вач соків — 1 од.; камера холодильна КНХ�2�6Т — 1 од.; котел електричний
ККЭ�300 — 1 од.; котел електричний КПЭ�150 — 1 од.; сковорода електрична
(ГДР) — 1 од.; шафа жарочна ИЖЭ1�36 — 1 од.; візок для морозива — 1 од.;
машина для просіву борошна (електровібратор) — 1 од.; тістодільник — 1 од.;
сервант для офіціантів — 3 од.; літній майданчик — 1 од.; підсилювач У�122�
50АС — 1 од.; магнітофон МП�122 — 1 од.; шафа холодильна ШХ�1,2 — 4 од.;
шафа пекарська МПЄСМ — 1 од.; машина протирочна МП�160 — 1 од.; шафа
пекарська ЭШ�3М — 1 од.; електросковорода СЭСМ�0,5 — 1 од.; плита газо�
ва ПГС�2 — 1 од.; м’ясорубка — МИМ�500 — 1 од.; картоплечистка МОК�125
— 1 од.; машина тістомісильна ТММ�1М — 1 од.; візок ПТ�4 — 1 од.; машина
кремозбивальна ЦГ�103 — 1 од.; кондиціонер БК�1500 — 6 од.; холодильний
агрегат МВВ�4�1�2 — 1 од.; машина овочерізка МКЯ�250 — 1 од.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів�
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів (ста�
ном на 01.11.04):

нежитлова будівля колишньої їдальні, літ. А�1 загальною площею 588,1 м2

— 138 146,80 грн.;
споруда (блок�кімната) — 0,0 грн.;
обладнання (37 од.) — 29,92 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма (державна/орендна): державна
Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
Конкурс відбудеться по кожному об’єкту окремо.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запе/

чатаному конверті з описом підтвердних документів  (наказ ФДМУ від
25.11.2003 № 2100):

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента, копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра�
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під�
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде дода�
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи�
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами,  копію
сертифіката  суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ, ін�
формацію про претендента (документ, який містить відомості про претенде�
нта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна тощо), практичний досвід роботи з незалежної
оцінки, один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру — календарних  днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєча�
сного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловод�
ства Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області до 07.12.2004 за
адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх,
кімн. 205.

Конкурс відбудеться 10.12.2004 в Регіональному відділенні ФДМУ
по Харківській області за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5,
Держпром, 3Iй під’їзд, 5Iй поверх, кімн. 230а, о 15.00.

Тел. для довідок (057) 705�18�59.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області про

проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до

проведення незалежної оцінки об’єкта
Назва об’єкта — частина прибудованого приміщення до житлового буди�

нку площею 58,8 м2, що не увійшла до статутного фонду ВАТ «Катіон».
Місцезнаходження об’єкта — м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 34/1.
Запланована дата оцінки — 30.11.2004.
Організаційно�правова форма — державна власність.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості з ме�

тою приватизації шляхом викупу.
Кінцевий термін подання документів: 10.12.2004.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної ко/

місії: заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до По�
ложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 25.12.2003 № 2100); копія установчого документа прете�
ндента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претенде�
нта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); один конверт
із зазначенням адреси учасника конкурсу; пропозиції щодо умов оплати від�
повідно до калькуляції витрат та строку виконання робіт (подаються у запеча�
таному конверті).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру — календарних днях. Конкурсна документація подається в запечата�
ному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний досвід з визна�
чення ринкової вартості подібного майна.

Конкурс відбудеться 13 грудня 2004 року в 14.00 у приміщенні
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області за адреI
сою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. для довідок 79I56I16.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області про
оголошення  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта

приватизації
Назва об’єкта оцінки: прибудоване до гуртожитку приміщення площею

177,27 м2,що не увійшло до статутного фонду ВАТ «Завод «Нева».
Місцезнаходження об’єкта — м. Хмельницький, вул. Чкалова, 20/1.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості об’�

єкта та ринкової вартості невід’ємних поліпшень з метою його приватизації
шляхом викупу орендарем.

Запланована дата оцінки об’єкта — 30.11.2004.
Організаційно�правова форма — державна власність
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Положен�
ня про конкурсний відбір експертів, затвердженого наказом ФДМУ від
25.11.2003 № 2100); копію установчого документа претендента; копії докуме�
нтів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом
державного майна України; інформацію про претендента, в якій зазначають�
ся досвід роботи, кваліфікація та особистий досвід роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо; один конверт із зазначен�
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ням адреси учасника конкурсу; пропозиції щодо умов оплати відповідно до
калькуляції витрат та строку виконання робіт (подаються у запечатаному кон�
верті).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру — календарних днях. Конкурсна документація подається в запечата�
ному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний досвід з визна�
чення ринкової вартості подібного майна.

Конкурс відбудеться  13  грудня  2004 року о 14Iй годині у РегіонаI
льному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: ХмеI
льницький, вул. Соборна, 75.

Документи приймаються до 10 грудня 2004 року. Телефон для довідок 79�
56�16.

У зв’язку з відрядженнями голови та заступника голови комісії з конку�
рсного відбору суб’єктів оціночної діяльності (СОД) Регіонального відділення
ФДМУ по Чернівецькій області, засідання комісії з конкурсного відбору СОД,
призначене на 11.11.2004 для проведення  незалежної оцінки майна:

споруди теплиці, що перебуває на балансі ТОВ ВКФ «Чернівецький
деревообробний комбінат» ЛТД (м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1т) з
метою визначення збитків або розміру відшкодування, завданих неналежним
використанням державного майна;

об’єкта малої приватизації державної власності — будівлі колишнього
лазнеIпрального комбінату з обладнанням (Чернівецька обл., За�
ставнівський р�н, смт Кострижівка), що знаходиться на балансі ВАТ «Цук�
ровий завод «Хрещатик», перенесено на 15.11.2004.

Ураховуючи, що на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для пр�
оведення  незалежної оцінки майна — споруди теплиці, що перебуває на
балансі ТОВ ВКФ «Чернівецький деревообробний комбінат» ЛТД (м.
Чернівці, вул. Донбасівська, 1т) з метою визначення збитків або розміру
відшкодування, завданих неналежним використанням державного майна,
призначений на 11.11.2004 (проведено 15.11.2004) не надійшло заяв, конкурс
визнано таким, що не відбувся, та оголошено повторне проведення конкурсу з
відбору СОД для виконання незалежної оцінки вищезазначеного майна.

На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення неза�
лежної оцінки майна об’єкта малої приватизації державної власності — буI
дівлі колишнього лазнеIпрального комбінату з обладнанням
(Чернівецька обл., Заставнівський р�н, смт Кострижівка), що знаходиться на
балансі ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик», призначений на 11.11.2004 (про�
ведено 15.11.2004) надійшла одна заява від ТОВ «Подільська експертна ком�
панія» (м. Вінниця, вул. 40�річчя Перемоги, 27, кін. 403).  Відповідно до п.
16,17 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та у
зв’язку з тим, що вартість виконання робіт, запропонована СОД, перевищує
звичайну ціну послуг на виконання робіт, встановлену для відповідної групи
об’єктів оцінки майна, затверджену наказом ФДМУ № 148 від 21.01.2004,
конкурс з відбору СОД для здійснення вищезазначеної незалежної оцінки
визнано таким, що не відбувся, а також оголошено повторне проведення
конкурсу з відбору СОД для виконання незалежної оцінки вищезазначеного
майна.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Чернівецькій області про повторне оголошення конкурсу 
з відбору суб’єкта оціночної діяльності з метою проведення

незалежної оцінки  майна
Назва об’єкта оцінки: будівля колишнього лазне�прального комбінату з

обладнанням.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості об’є�

кта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження  об’єкта: 59410, Чернівецька обл., Заставнівський р�н,

смт Кострижівка.
Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ «Цукровий

завод «Хрещатик».
Місцезнаходження підприємства: 59410, Чернівецька обл., Заставнівський

р�н, смт Кострижівка.
Телефон: (237) 2�75�47.
Кількість об’єктів основних засобів: 1 (будівля), 10 од. (обладнання).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма — державна.
Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну д/

окументацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних  документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Поло�
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100, та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515); копія установчого документа
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за�
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного май�
на України; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досві�
ду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково за�
лучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна,
тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, не більшому,
ніж зазначено в інформації про проведення конкурсу.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що

має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінюва�
чів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, вида�
ними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Держав�
ному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема
подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки
подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом
оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції претендентів, у яких
термін виконання робіт становитиме не більше 10 днів. Термін виконання робіт
необхідно зазначати в єдиній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 9 грудня 2004 р. об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, к. 6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до загального відділу
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області — 3 грудня 2004 р.
до 16.45, за адре�сою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
55�75�28.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області про
повторне оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної

діяльності з метою проведення незалежної оцінки майна
Назва об’єкта оцінки: споруда теплиці.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків або розміру

відшкодування, завданих неналежним використанням державного майна.
Місцезнаходження  об’єкта: м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1т.
Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт: ТОВ ВКФ «Че�

рнівецький деревообробний комбінат» ЛТД.
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1. Теле�

фони: 2�96�48, 2�97�00.
Кількість об’єктів основних засобів: 1 (споруда теплиці).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
 Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну д/

окументацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Пол�
оження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 19.12.2003 за № 1194/8515); копія установчого документа
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у шта�
тному складі  та яких буде залучено до про�ведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцін�
ку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра�
їни; інформація про претендента (документ, який містить відомості про прете�
ндента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, не більшому,
ніж зазначено в інформації про проведення конкурсу.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що по�

винна підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному
реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра�
їни від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема
подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні
оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці�
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції претендентів, у яких
термін виконання робіт становитиме не більше 10 днів. Термін виконання ро�
біт необхідно зазначати в єдиній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 9 грудня 2004 р. об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Чернівецькій облаI
сті за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, к. 6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до загального відділу
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області — 3 грудня 2004 р.
до 16.45, за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
55�75�28.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про підсумки конкурсу

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до
проведення незалежної оцінки об’єктів

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки
визнано:

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діI

яльності, які будуть залучені для визначення:
ринкової вартості державного пакета акцій ЗАТ «Ландгут БройI

лер» для проведення його продажу за грошові кошти;
ринкової вартості державного пакета акцій ЗАТ «ПРОСТОI

страхування» для проведення його продажу за грошові кошти;
вартості державної частки розміром 51% у статутному фонді ТОВ

«Ландгут Україна» для проведення її продажу за грошові кошти;
вартості внеску держави до статутного фонду господарського тоI

вариства;
початкової вартості пакета акцій ВАТ «Завод «Ленінська кузня»

розміром 25,35% статутного фонду товариства
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвер/

дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891.
1. Державний пакет акцій ЗАТ «Ландгут Бройлер».
Місцезнаходження: 86221, Донецька область, Шахтарський р�н, с. Розі�

вка, вул. Степова, 2. Телефон: (062) 333�26�30.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості дер�

жавного пакета акцій ЗАТ «Ландгут Бройлер» у кількості 23 629 923 (двадцять
три мільйони шістсот двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять три) шт.,
що становить 58, 32% статутного фонду товариства, для проведення його
продажу за грошові кошти.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: виробництво інкуба�
ційних курячих яєць, курчат бройлерів та ін.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.
станом на 31.10.04:

основних засобів — 1 515 шт.;
нематеріальних активів — 1 шт.
Балансова залишкова вартість станом на 31.10.04, тис. грн.:
основних засобів — 31 290,03,
нематеріальних активів — 7,96.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма — закрите акціонерне товариство.
Термін виконання робіт — 14 календарних днів.
Дата оцінки: 30.11.2004.
2. Пакет акцій ЗАТ «ПРОСТОIстрахування».
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 65. Тел. 230�30�21.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості дер�

жавного пакета акцій у кількості 31 080 шт., що становить 40% статутного
фонду ЗАТ «ПРОСТО�страхування», для проведення його продажу за грошо�
ві кошти.

Галузь народного господарства: всі види страхування.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
основних засобів — 1 015;
довгострокових фінансових інвестицій — 8;
нематеріальних активів — 37.
Балансова залишкова вартість станом на 31.10.04, тис. грн.:
основних засобів — 16 516,9;
довгострокових фінансових інвестицій — 7 371,5;
нематеріальних активів — 83,5.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Термін виконання робіт — 14 календарних днів.
Дата оцінки: 30.11.2004.
3. Державна частка розміром 51% у статутному фонді ТОВ «ЛанI

дгут Україна».
Місцезнаходження: 83000, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 105.
Телефон: (044) 466�21�08.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості дер�

жавної частки розміром 51% у статутному фонді ТОВ «Ландгут Україна», для
проведення її продажу за грошові кошти.

Галузь народного господарства: інші види фінансового посередництва
(управління портфелями цінних паперів).

Основні види продукції (послуг), що виробляються: товарне виробництво
курячого яйця та курей бройлерів.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, до�
вгострокових фінансових інвестицій — 1 шт.

Балансова залишкова вартість станом на 31.10.04, тис. грн.: довгостро�
кових фінансових інвестицій — 5 538,48.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма — товариство з обмеженою відповідаль�

ністю.
Термін виконання робіт — 14 календарних днів.
Дата оцінки: 30.11.2004.
4. Об’єкти в матеріальній формі бази відпочинку «Зорі ТираспоI

ля».
Місцезнаходження: Одеська область, Білгород�Дністровський район, смт

Затока. Телефони: (04849) 71�108, 26�985.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості внеску держа�

ви до статутного фонду господарського товариства.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:

основні засоби — 74 (сімдесят чотири), у т. ч.:
некапітальні будівлі — 62, споруди — 2, передавальні пристрої — 10.
(усі будівлі — тимчасові дерев’яні будиночки, збудовані без фундаменту

у 1979—1981 рр.).

по об’єкту комунальної власності — літньому кінотеатру «Дружба», Авто�
номна Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Гагаріна, 4, — ПП «Крим/Експерт»
(Кочетков);

по об’єкту групи Е — пакету акцій ЗАТ «Санаторій «Славутич», що належить
Автономній Республіці Крим, Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул.
Червоноармійська, 20, — Інститут «КримДІІНТІЗ».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, що відбувся в Регіональному відділенні
ФДМУ по Кіровоградській області, з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації

Переможцями конкурсу визнано:
ТОВ «Експертне бюро» — по будівлям та спорудам свинарника, що знахо�

дяться на балансі Гайворонського державного торговельно�виробничого під�
приємства робітничого постачання і орендуються приватним підприємцем
Сахарним В. Л. (Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Пісочна, 1а).

ТОВ «Експертне бюро» — по частині приміщення магазину  № 1 площею
317,8 м2, що знаходиться на балансі Гайворонського державного торговель�
но�виробничого підприємства робітничого постачання і орендується прива�
тним підприємцем Охновським В. М. (Кіровоградська обл., м. Гайворон, пров.
Вокзальний, 2).

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки  конкурсу, який  відбувся в

Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській області
12.11.2004 з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Переможцем конкурсу по ОНБ — Первомайському прокатно�пресовому
заводу — філії Дніпропетровського зовнішньо�економічного державного під�
приємства «Укркольорпром» за адресою: Харківська обл., м. Первомайсь�
кий, визнано суб’єкта оціночної діяльності  Харківську товарну біржу.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся у Фонді комунального майна

Комсомольської міської ради Полтавської області
5 листопада 2004 року, з відбору експертів, які будуть залучені

до проведення належної оцінки об’єктів комунальної власності,
що підлягають приватизації

Переможцем конкурсу визнано Українську універсальну біржу (Кременчу/
цька філія) по таких об’єктах:

нежитлове прибудоване підвальне приміщення площею 182,0 м2 за адре�
сою: м. Комсомольськ, вул. Леніна, 54, балансоутримувач — Комунальне
житлово�експлуатаційне підприємство № 4, м. Комсомольськ;

частина нежитлового вбудованого приміщення площею 96,8 м2 за адре�
сою: м. Комсомольськ, вул. Строни, 4, балансоутримувач — Комунальне
житлове ремонтно�експлуатаційне підприємство № 1, м. Комсомольськ;

будівля гаража площею 263,6 м2 за адресою: м. Комсомольськ, вул. Ми�
ру, 10, балансоутримувач — Комсомольська міська лікарня.

Балансова залишкова вартість станом на 31.10.04 — 45,66 тис. грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891.
5. Пакет акцій ВАТ «Завод «Ленінська кузня».
Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26.
Телефон: 417�42�42.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості па�

кета акцій ВАТ «Завод «Ленінська кузня» розміром 25,35% статутного фонду
товариства.

Галузь народного господарства: суднобудівна промисловість.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: корпуси суховантаж�

них суден, вироби машинобудування, котли, насоси.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:

основні засоби — 8 180, нематеріальні активи — 2, незавершене будівниц�
тво — 1, довгострокові фінансові інвестиції — 2.

Розмір статутного фонду господарського товариства — 80 501,1 тис. грн.
Балансова залишкова вартість (тис. грн.), станом на 30.09.04: основних

засобів — 55 680,0; нематеріальних активів — 1,0; незавершеного будівни�
цтва — 167,0; довгострокових фінансових інвестицій — 1 640,0.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: колективна.
Дата оцінки: 30.11.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від�

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльнос�
ті, затвердженого наказом Фонду державного майна України від  25.11.2003
№ 2100 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має під�

тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві�
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими від�
повідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре�
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна Украї�
ни від 19.12.01 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.01 за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокре�
ма, подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки май�
на та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у прове�
денні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці�
ночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльнос�
ті, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відно�
синах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від�
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна Укра/
їни конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під/
твердних документів До підтвердних документів належать: заява на участь
у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого документа прете�
ндента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно�
му складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що
працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльно�
сті, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з не�
залежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду дер�
жавного майна України (вул. Кутузова ,18/9, кімната 504) до 18.00 2 грудня
2004 року.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зро�
бити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». Перепу�
стки до загального відділу Фонду державного майна України видаються по
вул. Кутузова, 18/7, кімн. 411/1. Телефон для довідок 200�36�36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України 8 грудня
2004 року о 15.00.
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та друкується мовою оригіналу.
 Її розміщення в інших засобах масової
інформації чи передрук можливі лише з

письмового дозволу Фонду державного майна
України із зазначенням номера

 й дати видачі дозволу.
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Д О  В І Д О М А
Iнформація щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Назва об’єкта Код за Юридична

  Орган, уповноважений Належність до переліку Монопольне становище Вартість основних фондів за Основні види діяльності

приватизації ЄДРПОУ адреса

  до прийняття рішення про підприємств, які мають на загальнодержавному ринку        останній звітний період, об’єкта приватизації
  приватизацію управляти відповідним стратегічне значення для            відповідних товарів  (робіт, послуг)                            тис. грн. (за даними статуту або

державним майном економіки та безпеки держави Держкомстату України)
(дата та номер постанови КМУ)

Займає (не займає) Вид продукції, Первісна Залишкова
послуг

Державне підприємство  «Тер�
нопільська обласна  виробнича
біологічна  лабораторія»

00704758 46000,  м. Тернопіль,
вул. Бригадна, 14

Міністерство аграрної політики
України Головна Державна
Інспекція захисту рослин

Надання послуг у
рослинництві

           Не належить Не займає — 159,0 69,1

Включено до Переліку об’єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2004 році
за участю центрального апарату Фонду державного майна України,

затвердженого наказом Фонду від 22.04.03 № 688:

Найменування Місцезнаходження Розмір державного Номінальна
підприємства,  пакета акцій вартість державного

код за ЄДРПОУ (частки, паю) пакета акцій

Кількість %
акцій, шт.

   ЗАТ «Ландгут Бройлер»,    Україна,  86221,  Донець� 23 629 923 58,32 23 629 923,00 IV кв. 2004 р.
33129547 ка обл.,  Шахтарський р�н, — I кв. 2005 р.

с. Розівка, вул. Степова, 2

(частки, паю), грн.

Згідно з наказом ФДМУ від 18.11.04 № 2533 внесено зміни та доповнення до Переліку об’єктів групи Е,
які підлягають приватизації у 2004 році за участю центрального апарату Фонду державного майна України, затвер�
дженого наказом Фонду від 22.04.03 № 688.

Згідно з наказом ФДМУ від 17.11.04 № 2520 внесено зміни та доповнення до Переліку об’єктів групи Е,  які підлягяють
приватизації  у 2004 році за участю центрального апарату Фонду державного майна України, затвердженого наказом
Фонду від 22.04.03 № 688.

Включено до Переліку об’єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2004 році за участю центрального
апарату Фонду державного майна України, затвердженого наказом Фонду від 22.04.03 № 688:

Закрите акціонерне това�
риство «Акціонерна стра�
хова компанія з надання
екстренної медичної допо�
моги іноземним громадя�
нам», 24745673
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Ландгут
Україна», 33221432

01601, м. Київ,
вул. О. Гончара, 65

83000, м. Донецьк,
вул. Челюскінців,
105

      31 080 40 3 108 000,00

— 51 5 538 476,00

IV кв. 2004 р.
— І кв. 2005 р.

IV кв. 2004 р.
— І кв. 2005 р.Згідно з наказом ФДМУ від 11.11.04 № 2447 анульовано

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15.08.2002
№ 1139/02, виданий ФДМУ товариству з обмеженою відпоI
відальністю «Укрспецекспертиза», м. Запоріжжя.

Згідно з наказом ФДМУ від 11.11.04 № 2446 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02.07.03 №
1869/03, виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповіI
дальністю «БрокЕксперт», м. Суми.

Згідно з наказом ФДМУ від 11.11.04 № 2445 анульовано серI
тифікат суб’єкта оціночної діяльності від 11.06.02 № 700/02,
виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю
«НавчальноIконсалтинговий центр «ЕкспертIЛ», м. Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 11.11.04 № 2444 анульовано серI
тифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.04.02 № 174/02,
виданий ФДМУ суб’єкту оціночної діяльності Пивовар Оксані
Іванівні, м. Чортків Тернопільської області.

Згідно з наказом ФДМУ від 11.11.04 № 2443 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 11.06.2002 №
680/02, виданий ФДМУ приватному підприємству «РегіонаI
льне судовоIекспертне бюро», м. Запоріжжя.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.11.2004 № 2474 анульовано серI
тифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26.04.02 № 219/02,
виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю
«Периметр», м. Львів.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.11.2004 № 2475 анульовано
сертифікат оціночної діяльності від 17.06.02 № 730/02, виI
даний ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю «ФіI
рма Согдіана», м. Маріуполь Донецької області.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.11.2004 № 2473 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19.04.02 № 112/02,
виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю
«Експерт», м. Виноградів Закарпатської області.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.11.2004 № 2467 анульовано серI
тифікат суб’єкта оціночної діяльності від 01.07.02 № 893/02,
виданий ФДМУ приватному підприємству «ГарантIЕкспо», м.
Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.11.2004 № 2477 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16.01.04
№ 2355/04, виданий ФДМУ приватному підприємству «ТранI
спортник», м. Світловодськ Кіровоградської області.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.11.2004 № 2478 анульовано серI
тифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08.07.02 № 942/02,
виданий ФДМУ приватному підприємцю Мармелюку ОлексаI
ндру Олександровичу, м. Курахове Донецької області.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.11.2004 № 2479 анульовано серI
тифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08.07.02 № 937/02,
виданий ФДМУ приватному підприємцю Філахтову Сергію
Леонідовичу, с. Богатир Донецької області.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.11.2004 № 2480 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 13.09.04 №
1314/04, виданий ФДМУ приватному підприємству «ГеопоI
ліс», м. Запоріжжя.

8Iй спортивний клуб армії проводить конкурс
на право укладення договору оренди нерухомого

військового майна
Місцерозташування органу, що проводить конкурс: 79058, м.

Львів, вул. Клепарівська, 39а.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщен�

ня басейну 8�го СКА загальною площею 185,2 м2 у м. Львові по
вул. Клепарівській, 39а.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законо/
давством шляхом експертної оцінки, становить за базовий мі/
сяць оренди — жовтень 2004 р. — 2 107,65 грн.

Основні вимоги до умов проведення конкурсу та використан�
ня об’єкта: розмір орендної плати, виконання ремонту за раху�
нок власних коштів орендаря, використання під офіс, виробни�
цтво, склад.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс: по закін/
ченню 30 днів з дня публікації.

Телефони для довідок: (0322) 33�25�46, 33�73�63.

КвартирноIексплуатаційний відділ м. Одеси проводить
конкурс на право укладення договорів оренди

1. Нежитлове підвальне приміщення загальною площею
42,35 м2 10�поверхового житлового будинку, за ГП № 223, вій�
ськове містечко № 56.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законо/
давством, — 39,0 грн.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта: проведення
ремонту за власний рахунок, компенсувати орендодавцю по�
даток на землю пропорційно зайнятій площі, дотримання еко�
логічних норм експлуатації приміщення.

2. Технічний майданчик загальною площею 36,0 м2, роз�
ташований за адресою: м. Одеса, вул. Рекордна, 27, військове
містечко № 62.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законо/
давством, — 28,0 грн.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта: компенсувати
орендодавцю податок на землю пропорційно зайнятій площі,
дотримання екологічних норм експлуатації майданчика, при�
йняти на себе зобов’язання щодо благоустрою технічного май�
данчика і прилеглої території за власний рахунок.

3. Технічний майданчик загальною площею 36,0 м2, роз�
ташований за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 25/1, війсь�
кове містечко № 258.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законо/
давством, — 34,0 грн.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта: компенсувати
орендодавцю податок на землю пропорційно зайнятій площі,
дотримання екологічних норм експлуатації майданчика, при�
йняти на себе зобов’язання щодо благоустрою технічного май�
данчика і прилеглої території за власний рахунок.

4. Технічний майданчик загальною площею 36,0 м2,
розташований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,
8/1, військове містечко № 17.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законо/
давством, — 31,0 грн.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта: компенсувати
орендодавцю податок на землю пропорційно зайнятій площі,
дотримання екологічних норм експлуатації майданчика, при�
йняти на себе зобов’язання щодо благоустрою технічного май�
данчика і прилеглої території за власний рахунок.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс — 30 днів
від опублікування інформації.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу  (0482)
22�72�87.

Чернівецька КЕЧ району проводить конкурс на право
укладення договорів оренди нерухомого військового

майна
Чернівецька КЕЧ району діє на підставі свідоцтва про реєст�

рацію військової частини як суб’єкта господарської діяльності
у Збройних Силах України, реєстраційний № 421 від 15 січня
2002 року, виданого Головним фінансово�економічним управ�
лінням України.

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: Че�
рнівецька квартирно�екплуатаційна частина Міністерства обо�
рони України, адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Українська, 43.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові примі�
щення у військовому містечку № 195 Чернівецького гарнізону
за адресою: м. Чернівці, вул. Авіаційна, 7:

будівля складу № 2 — 34 979,00 грн.;
будівля складу № 24 — 35 366,00 грн.;
будівля складу № 42 — 4 052,00 грн.;
вартове приміщення № 48 — 1 289,00 грн.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єк�

та: виконання ремонту нерухомого військового майна за раху�
нок власних коштів орендаря.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс — 30 днів
з дня опублікування.

Телефон для довідок (03722) 52�00�07.

Центральний госпіталь Державної прикордонної служби
України оголошує конкурс на право укладення договору

оренди приміщення газетного кіоску
Адреса: м. Київ, Голосіївський район, вул. Ягідна, 58.
Характеристика об’єкта: газетний кіоск, розташований на

першому поверсі адміністративного корпусу госпіталю, зага�
льною площею 5,34 м2.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс: 30 днів з
моменту опублікування в газеті.

Розмір орендної плати — 679 грн. 00 коп. без урахування ПДВ
на рік.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта: підтримання
приміщень та інженерних мереж в належному стані шляхом
здійснення поточного ремонту та запобігання його знищен�
ню, пошкодженню, псуванню;

виконання заходів з охорони навколишнього середовища та
дотримання екологічних норм;

дотримання санітарно�гігієнічних норм;
дотримання перепусткового режиму.
Конкурс проводиться в порядку, визначеному наказом Фон�

ду державного майна України і Міністерства оборони України
від 26.07.2000 № 1549/241.

Телефони для довідок: 265�72�11, 267�77�95.

ІваноIФранківська квартирноIексплуатаційна частина
Західного ОК проводить конкурс на право укладення

договору оренди нерухомого
військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: Іва�
но�Франківська КЕЧ району, адреса: 76000, м. Івано�Франківськ,
вул. Січових Стрільців, 26.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: гаражні бокси зага�
льною площею 300,0 м2, 1975 року побудови у м. Івано�
Франківську, вул. Макухи, 3.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законо/
давством: 672,92 грн. за місяць (без ПДВ).

Основні вимоги до умов використання об’єкта:
виконання ремонту орендованого майна за рахунок власних

коштів орендаря; найбільший розмір орендної плати; компен�
сація орендарю коштів у розмірі частини податка за землю за
орендоване майно; виконання експертної оцінки майна за ра�
хунок коштів орендаря; використання нежитлового приміщення
під офіс.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс — по закін/
ченню місячного терміну з дня публікації оголошення.

Телефон для довідок (03422) 2�20�10.

Згідно з наказом ФДМУ від 29.10.04 № 2316 включено до Пе�
реліку об’єктів агропромислового комплексу, які підлягають під�
готовці до продажу в 2004 році за участю працівників регіональ�
них відділень ФДМУ:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
1064 Міністерство аграрної політики України

00704758 Тернопільська обласна виробнича  біологічна
лабораторія

Найменування
підприємства,

код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження
підприємства

Термін
приватизації

Найменування
підприємства,

код за ЄДРПОУ

Розмір державного
 пакета акцій
(частки, паю)

     Кількість              %
акцій, шт.

Місцезнаходження
підприємства

Номінальна
вартість державного

пакета акцій
    (частки, паю), грн.

Термін
приватизації

№
пор.

1

2


