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ЗАВЕРШЕНО ПРИВАТИЗАЦІЮ
ВАТ «ДХК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Минулого тижня у Фонді державного май�
на України (ФДМУ) відбулася прес�
конференція за участю Голови ФДМУ
М. В. ЧЕЧЕТОВА, заступника Голови
ФДМУ В. В. ВАСИЛЬЄВА та директора Де�
партаменту стратегії індивідуальної при�
ватизації І. Л. БІЛОЦЕРКОВЦЯ

У вступному слові М. В. Чечетов зазначив, що кри�
тичні зауваження Голови Спеціальної контрольної ко�
місії Верховної Ради України з питань приватизації
В. П. Семенюк на адресу ФДМУ були конструктивни�
ми, оскільки вони сприяли виявленню нових резервів,
завдяки чому замість планових (на початок року) 2,1
млрд грн. ФДМУ за півроку перерахував до бюджету
6,7 млрд грн.

Голова ФДМУ нагадав, як відбувалася реалізація пі�
лотного проекту у вугільній галузі з продажу пакета ак�
цій ВАТ «ДХК «Павлоградвугілля». Президент України
Л. Д. Кучма підписав Указ «Про приватизацію ВАТ «ДХК
«Павлоградвугілля» та контролював його виконання.
Під час опрацювання умов конкурсу ФДМУ співпрацю�
вав з профспілками. Умови конкурсу щодо соціальних
питань були прийняті в редакції, яку вони запропону�
вали.

Ознайомитися з об’єктом забажали дев’ять ком�
паній. Проте проведення конкурсу було заблокова�
но рішенням суду, на яке ФДМУ подав апеляцію, яку
було задоволено. Проведення конкурсу було при�
значено на 30 червня поточного року. Заяви щодо
участі в конкурсі після ознайомлення з ВАТ «ДХК «Па�
влоградвугілля» подали лише дві компанії. Перемо�
жцем конкурсу з продажу 92,11 %�вого пакета акцій
ВАТ «ДХК «Павлоградвугілля» визнано Авдіївський
коксохімічний завод, який запропонував 1 401 100
тис. грн.

Далі слово було надано голові конкурсної комісії з
продажу пакета акцій ВАТ «ДХК «Павлоградвугілля» —
заступнику Голови ФДМУ В. В. Васильєву. Він зазна�
чив, що у покупця ВАТ «ДХК «Павлоградвугілля» почи�
нається велика і складна робота щодо виконання зо�
бов’язань, визначених умовами конкурсу. Ще 600 млн
грн. потрібно вкласти в розвиток підприємства. Цей
конкурс стане зразковим для інших продажів у вугіль�
ній галузі, оскільки застосовувався принципово новий
підхід до продажу.

Наприкінці зустрічі М. В. Чечетов, В. В. Васильєв та
І. Л. Білоцерковець відповіли на численні запитання
журналістів.

Підготував                    Михайло ФЕДОРЕЦЬ

НА ПРЕС�КОНФЕРЕНЦІЇ ФДМУ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ПАКЕТИ  АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення

конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі приватизації та
корпоратизації, затвердженого наказом Фонду державного
майна України, Антимонопольного комітету України та
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 № 1908/11/271 та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 28.09.2000 за № 665/4886, для забезпечення
відкритості проведення конкурсів та з метою більшої
інформованості потенційних покупців Фонд державного майна
України інформує про те, що розпочато підготовку до
проведення конкурсу з продажу пакета акцій такого відкритого
акціонерного товариства.

Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області

Код за ЄДРПОУ Назва ВАТ Розмір пакета (%)

22607719 Тернопільський радіозавод Оріон 96,13

Фонд державного майна України пропонує потенційним
покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакета акцій
зазначеного підприємства на конкурсі.

Свої пропозиції надсилайте за адресою: 46008, м.
Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

Телефони для довідок: (0352) 22�73�77, 22�35�21.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «ДХК «Павлоградвугілля»

Фондом державного майна України 30 червня 2004 року
підбиті підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «ДХК
«Павлоградвугілля».

ВАТ «ДХК «Павлоградвугілля» розташовано за адресою:
Україна, 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул.
Леніна, 76. Код за ЄДРПОУ 00178353.

Конкурс проведено за адресою: 01133, м. Київ, вул.
Кутузова, 18/9.

Переможцем конкурсу затверджено відкрите ак$
ціонерне товариство «Авдіївський коксохімічний завод».

Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язується виконати фіксовані умови

конкурсу, визначені його планом приватизації пакета акцій та
Концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ «ДХК
«Павлоградвугілля», яка є невід’ємною частиною договору
купівлі�продажу пакета акцій та надана у складі конкурсних
пропозицій, а саме:

у господарській діяльності підприємства:
фінансувати здійснення заходів з розвитку шахтного фонду

(капітальне будівництво, обладнання нових лав, придбання
стаціонарного обладнання) на загальну суму 600 000 тис. грн.
відповідно до плану�графіка:

II півріччя 2005 рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік
2004 року

50 000 110 000 130 000 150 000 160 000
тис. грн. тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. тис. грн.

забезпечувати видобування вугілля щорічно в обсягах та за
визначеними показниками якості не менше ніж:

Шахти Марки Видобуток Показник  якості
вугілля вугілля,

Зольність, Сірка,
%  % %

ДХК
«Павлоградвугілля» ГР, ДГР 10 260 39,2 1,4 9,7

не допускати понаднормативні втрати вугілля, псування
розроблюваних і сумісних з ними родовищ вугілля в результаті
проведення гірничих робіт, забезпечувати збереження запасів
вугілля, що консервується;

забезпечувати складування, збереження та облік вугілля, а
також відходів виробництва, які потрібні, але тимчасово не
використовуються;

забезпечувати приведення земельних ділянок, які
вивільняються ВАТ (у разі їх консервації або завершення на
них видобутку), у стан, придатний для використання за
призначенням відповідно до Земельного кодексу України;

здійснювати заходи для запобігання можливому шкідливому
впливу наслідків аварій на ВАТ та на сусідніх підприємствах і
стихійних явищ;

виконувати встановлені мобілізаційні завдання;
сприяти ВАТ у виконанні екологічних вимог у сфері

проведення гірничих робіт та інших вимог, передбачених
законодавством про охорону навколишнього природного
середовища, та вирішувати еколого�гідрогеологічні проблеми,
які виникають у процесі експлуатації та закриття підприємства,
проводити постійний моніторинг екологічного стану довкілля
в межах гірничого відводу;

забезпечувати надання у встановлені  терміни до
відповідних органів, визначених чинним законодавством
України, форм державної статистичної та галузевої
звітності щодо видобутку вугілля, стану запасів та втрат
вугілля в надрах, стану та протяжності гірничих виробок
та інші;

відпрацювання запасів під будівлями, спорудами та
природними об’єктами здійснювати згідно з вимогами
чинних нормативних документів на підставі розроблених
проектів, які погоджуються з користувачем цих об’єктів; у
разі порушення у результаті шкідливого впливу гірничих робіт
експлуатаційної придатності будівель, споруд та природних
об’єктів, здійснювати заходи щодо приведення їх до стану,
який забезпечує нормальну експлуатацію об’єктів;

в економічній діяльності підприємства:
зберігати та збільшувати частку ВАТ у паливному балансі

України, в тому числі постачати продукцію на ТЕС України
відповідно до укладених ВАТ договорів;

забезпечити скорочення обсягів безнадійної дебіторської та
простроченої кредиторської заборгованості, яка склалася на
момент підписання договору купівлі�продажу пакета акцій;

забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та інших
обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством
України;

забезпечувати незбільшення питомих витрат на видобуток
вугілля;

забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати
працівникам підприємства, а також її підвищення відповідно до
колективного договору;

забезпечувати законодавчо встановлені мінімальні гарантії
з оплати праці та міжкваліфікаційних (міжпосадових)
співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів);

забезпечити погашення заборгованості із заробітної плати
в сумі 61 046,7 тис. грн. протягом шести місяців після переходу
права власності на пакет акцій рівними частинами щомісячно;

у соціальній діяльності підприємства:
забезпечити належний рівень безпеки проведення гірничих

робіт та з охорони праці;
забезпечити укладання колективного договору протягом

3 місяців від дня переходу права власності на пакет акцій;
не допускати   звільнення працівників підприємства з

ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (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 Кодексу законів
про працю України) протягом 6 місяців від дня переходу до
нього права власності на пакет акцій;

забезпечувати медичне та санітарно�побутове
обслуговування працівників гірничих підприємств, а
працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами
праці,— спеціальним одягом, взуттям,   засобами
індивідуального захисту, лікувально�профілактичним
харчуванням відповідно до чинного законодавства
України;

забезпечувати утримання у належному стані, згідно з
вимогами колективного договору і тарифної угоди, та
використання за призначенням об’єктів соціальної сфери, які
увійшли до статутного фонду ВАТ;

рішення з реорганізації, ліквідації, перепрофілювання
об’єктів соціальної сфери приймати тільки з обов’язкового
погодження з профспілками;

забезпечувати безоплатне надання вугілля на побутові
потреби працівникам ВАТ, колишнім працівникам відповідно до
чинного законодавства України;

погасити заборгованість із соціальних виплат у сумі 24 695,8
тис. грн.;

забезпечити виконання ВАТ у повному обсязі вимог галузевої
угоди між Міністерством палива та енергетики України,
Держвуглепромом і галузевими профспілками вугільної
промисловості України.

Пакет акцій містить 5 107 914 200 штук, що становить 92,11%
статутного фонду товариства.

Початкова ціна пакета акцій: 893 886 000 грн.
Кінцева ціна пакета акцій: 1 401 100 000 грн.

тис. т. Вологість,
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Завод

дереворізального інструменту «Мотор»
ім. Петровського», що не відбувся

Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Завод дереворізального
інструменту «Мотор» ім. Петровського», надрукованого в
газеті «Відомості приватизації» від 19.05.2004 № 19 (307).

ВАТ «Завод дереворізального інструменту «Мотор» ім.
Петровського» розташоване за адресою: Україна, 32300,
Хмельницька обл., м. Кам’янець�Подільський, просп.
Грушевського, 1.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром
77,2% статутного фонду товариства та кількістю акцій
534 646 штук.

Код за ЄДРПОУ: 0222404.
Номінальна вартість однієї акції — 0,75 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 13 680 000 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів

з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації,
затвердженого спільним наказом Фонду державного майна
України, 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 дереворізального
інструменту «Мотор» ім. Петровського» вважається таким, що
не відбувся.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області

про визнання конкурсу з продажу пакета акцій
відкритого акціонерного товариства «Золочівський

радіозавод» таким, що не відбувся, в зв’язку
з відсутністю заяв на участь у конкурсі

Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ — 25229092.
Повна назва відкритого акціонерного товариства: відкри�

те акціонерне товариство «Золочівський радіозавод» (ВАТ
«ЗРЗ»).

Місцезнаходження ВАТ: 80700, Львівська обл., м. Золочів,
вул. Кармелюка, 12, тел. (32�265) 4�24�70, 4�21�53.

Кількість акцій, що пропонувалася до продажу: 6 430 712
штук, що становить 50,0% статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 1 760,611 грн. (один

мільйон сімсот шістдесят тисяч шістсот одинадцять гри$
вень 00 коп.).
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання повторного конкурсу з продажу пакета

акцій ВАТ «Волиньрибгосп» таким,  що не відбувся
Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області під�

било підсумки повторного конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Волиньрибгосп», розташованого за адресою: 45626, смт
Рокині Луцького району Волинської області.

Оголошення РВ ФДМУ по Волинській області про прове�
дення повторного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Во�
линьрибгосп» надруковано в газеті «Відомості приватиза�
ції» від 06.05.2004 № 17 (305).

Пакет акцій, який був запропонований до продажу —
732 036 штук, що становить 25,01% статутного фонду ВАТ.

Код за ЄДРПОУ: 21746732.
Початкова ціна пакета акцій: 130 000 грн.
Номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення кон�

курсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних то�
вариств, створених у процесі приватизації та корпорати�
зації, затвердженого спільним наказом ФДМУ, АМКУ,
ДКЦПФР від 13.09.2000 № 1908/11/271, повторний конкурс
з продажу пакета акцій ВАТ «Волиньрибгосп» визнано та�
ким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю заяв про участь
у конкурсі.

Департамент спільних підприємств,
міждержавних майнових відносин та власності

за кордоном, т. 294�44�64

Фондом державного майна України прийнято рішен�
ня про приватизацію державної частки розміром
34,6% у статутному фонді товариства з обмеженою
відповідальністю «Інформаційно$виробничий
центр в галузі освіти» (статутний фонд товариства
— 3 347 737,00 (три мільйони триста сорок сім тисяч
сімсот тридцять сім грн.), розташованого за адресою:
03151, м. Київ, вул. Смілянська, 4, код за ЄДРПОУ
32102854.

Фондом державного майна України прийнято рішен�
ня про приватизацію державного пакета акцій закри$
того акціонерного товариства «Славутич — Агро»
кількістю 4 094 000 (чотири мільйони дев’яносто чоти�
ри тисячі) штук загальною номінальною вартістю
4 094 000,00 (чотири мільйони дев’яносто чотири тися�
чі) грн., що становить 25,1% статутного фонду товарис�
тва, яке знаходиться за адресою:  Україна, 51230, Дніп�
ропетровська обл., Новомосковський р�н, с. Голубівка,
код за ЄДРПОУ 32286758.

Фонд державного майна України повідомляє, що дер�
жавний пакет акцій ЗАТ «Лікувально$оздоровчий
комплекс «Айвазовське» у кількості 4 615 084 шт., що
становить 40,00% статутного фонду товариства, розта�
шованого за адресою: 01030, м. Київ, вул. Івана Фран�
ка, 40б, код за ЄДРПОУ 32425924, приватизовано шля�
хом викупу співзасновником — ТОВ «Проектно�
будівельне підприємство «Азовінтекс» за 4 942 795,00
грн. (чотири мільйони дев’ятсот сорок дві тисячі сім�
сот дев’яносто п’ять гривень 00 коп.)».

Фондом державного майна України прийнято рішен�
ня про приватизацію державного пакета акцій ЗАТ «Трал$
флот» у кількості 2 846 558 штук, що становить 25%+1
акцій товариства, сумарною номінальною вартістю
2 846 558,00 (два мільйони вісімсот сорок шість тисяч
п’ятсот п’ятдесят вісім) гривень, яке знаходиться за ад�
ресою: Автономна Республіка Крим, 99014, м. Севасто�
поль, вул. Правди, 19 (код за ЄДРПОУ 31583903).
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА А

Приватизовано шляхом викупу
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Група інвентарних об’єктів овочевої бази, що знаходилась
на балансі ВАТ «Нікопольський південнотрубний завод», за
адресою: м. Нікополь, вул. Добролюбова, 72. Приватизовано
юридичною особою за 50 976,00 грн., у т. ч. ПДВ — 8 496,00
грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Прибудоване приміщення площею 8,50 м2 за адресою: м.

Горлівка, вул. Гагаріна, 45. Приватизовано юридичною осо�
бою за 888,00 грн., у т. ч. ПДВ — 148,00 грн.

Частина вбудованого приміщення площею 28,14 м2 за ад�
ресою: м. Горлівка, вул. Пушкінська, 10. Приватизовано юри�
дичною особою за 4 547,66 грн., у т. ч. ПДВ — 757,94 грн.

Вбудовано�прибудоване приміщення загальною площею
108,00 м2 за адресою: м. Горлівка, вул. Болотнікова, 1. Прива�
тизовано фізичною особою за 9 827,47 грн., у т. ч. ПДВ —
1 637,91 грн.

Вбудоване приміщення площею 180,80 м2 за адресою: м.
Горлівка, вул. Малинича, 46. Приватизовано фізичною осо�
бою за 12 610,80 грн., у т. ч. ПДВ — 2 101,80 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів торговельної бази, що знаходи�

лась на балансі Дніпровсько�Тетерівського державного лісо�
мисливського господарства, у складі: їдальня�кондитерський
цех, овочесховище, тарний склад, склад, прохідна, за адре�
сою: Вишгородський р�н, смт Димер, вул. Революції, 288а.
Приватизовано юридичною особою за 86 640 грн., у т. ч. ПДВ
— 14 440 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля автостанції за адресою: Антрацитівський р�н, смт

Маломиколаївка, вул. Калініна, 1. Приватизовано фізичною
особою за 1 293,6 грн., у т. ч. ПДВ — 215,6 грн.

Нежитлова будівля за адресою: м. Алчевськ, вул. Філато�
ва, 10. Приватизовано юридичною особою за 50 676 грн., у
т. ч. ПДВ — 8 446 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — державне підприємство

«Чорноморське управління будівельно�монтажних робіт еле�
ктрозв’язку» за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 11/13.
Приватизовано юридичною особою за 199 519,0 грн., у т. ч.
ПДВ — 33 253,20 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс Херсонського заводу по ви�

робництву гофрокартону та силікату натрію за адресою: м.
Херсон, пров. Янтарний, 2. Приватизовано юридичною осо�
бою за 1 685 664,00 грн., у т. ч. ПДВ — 280 944,00 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Комплекс будівель у складі: склад (В�2), гараж, прохідна з

асфальтовим покриттям та огорожею, загальною площею
3 738,1 м2, за адресою: м. Чернігів, вул. Дніпровська, 26. При�
ватизовано юридичною особою за 590 337,6 грн., у т. ч. ПДВ
— 98 389,6 грн.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Бальзака, 42/20,

літ. А. Приватизовано юридичною особою за 158 400,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 26 400,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: пров. Академіка Фі�
латова/вул. Остапа Вишні, 3/1, літ. А. Приватизовано юриди�
чною особою за 476 100 грн., у т. ч. ПДВ — 79 350 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Хрещатик/Зань�
ковецької, 15/4, літ. А. Приватизовано юридичною особою за
1 302 120 грн., у т. ч. ПДВ — 217  020 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Михайла Грушев�
ського/Кріпосний Яр, 34/4, літ. А. Приватизовано юридич�
ною особою за 196 800 грн., у т. ч. ПДВ — 32 800 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Лесі Українки,
24, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 405 000 грн.,
у т. ч. ПДВ — 67 500 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Лесі Українки,
28, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 3 315 360
грн., у т. ч. ПДВ — 552 560 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Івана Кудрі, 31,
літ. А. Приватизовано юридичною особою за 331 200 грн., у
т. ч. ПДВ — 55 200 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Круглоуніверси�
тетська, 13, літ. А. Приватизовано юридичною особою за
92 604 грн., у т. ч. ПДВ — 15 434 грн.

Нежитлове приміщення площею 108,8 м2 за адресою: вул.
В. Порика, 13 (літ. Б). Приватизовано юридичною особою за
140 760 грн., у т. ч. ПДВ — 23 460 грн.

Нежитлові приміщення площею 8 481,4 м2 за адресою:
Львівська площа, 8а (літ. А). Приватизовано юридичною осо�
бою за 20 296 554,40 грн., у т. ч. ПДВ — 3 382 759,07 грн.

Нежитловий будинок загальною площею 3 125,4 м2 за ад�
ресою: вул. Лісова, 28, літ. А. Приватизовано юридичною осо�
бою за 1 883 008,80 грн., у т. ч. ПДВ — 313 834,80 грн.

Нежитлове приміщення № 5 загальною площею 78,2 м2 за
адресою: вул. Зої Гайдай, 5, літ. А. Приватизовано юридич�
ною особою за 91 990,80 грн., у т. ч. ПДВ — 15 331,80 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Володимирська,
82 (літ. В). Приватизовано фізичною особою за 322 332 грн.,
у т. ч. ПДВ — 53 722 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Микільсько�
Ботанічна/Панківська, 17/19 (літ. А). Приватизовано юриди�
чною особою за 113 206 грн., у т. ч. ПДВ — 18 868 грн.

Нежитлове приміщення площею 118,8 м2, за адресою: пр.
40�річчя Жовтня, 126, корп. 1 (літ. А). Приватизовано юриди�
чною особою за 146 880 грн., у т. ч. ПДВ — 24 480 грн.

Нежитлове приміщення площею 286,6 м2, за адресою: пр.
40�річчя Жовтня, 126, корп. 1 (літ. А). Приватизовано юриди�
чною особою за 281 160 грн., у т. ч. ПДВ — 46 860 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Саксаганського,
27б (літ. В). Приватизовано фізичною особою за 111 600 грн.,
у т. ч. ПДВ — 18 600 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Володимирська,
71�73 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за 352 200
грн., у т. ч. ПДВ — 58 700 грн.

В інформації Регіонального відділення ФДМУ по До�
нецькій області про підсумки продажу об,єктів гр. А шля�
хом викупу — нежитлового вбудованого приміщення
площею 247,8 м2, опубліковану в газеті «Відомості при�
ватизації» від 09.06.2004 № 22(310) на стр. 7, адресу слід
читати:

«Нежитлове вбудоване приміщення площею 247,8 м2 за
адресою: м. Краматорськ, вул. Леніна, 24».

Далі за текстом.

Перелік об’єктів малої приватизації, що
підлягають приватизації шляхом викупу,

продажу на аукціоні
Викуп

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення загальною площею 404,7 м2, що зна�

ходиться на  балансі міського відділу освіти м. Харцизька, за
адресою: м. Харцизьк, вул. Постишева, 228.

Нежитлове приміщення з господарськими будівлями пло�
щею 323,9 м2, що знаходиться на балансі центральної міської
лікарні м. Харцизька, за адресою: м. Харцизьк, вул. Бабуш�
кина, 2.

Кондитерський цех площею 270,8 м2 за адресою: м. Кра�
маторськ, вул. Машинобудівників, 28ж.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення площею 98,7 м2 за ад�

ресою: м. Комсомольськ, вул. Леніна, 23.
Прибудоване нежитлове приміщення площею 407,0 м2 за

адресою: м. Комсомольськ, вул. Леніна, 58.
Вбудоване нежитлове приміщення площею 89,85 м2 за ад�

ресою: м. Комсомольськ, вул. Гірників, 1.
Вбудовано�прибудоване нежитлове приміщення площею

660,2 м2 за адресою: м. Комсомольськ, вул. Леніна, 54.
Будівля площею 768,8 м2 за адресою: м. Комсомольськ,

вул. Миру, 12.

Фонд приватизації комунального майна Печерського
району  м. Києва інформує про перелік нежитлових примі�

щень, затверджених на приватизацію за адресами:
вул. П. Лумумби, 19, літ. А;
бульв. Дружби народів, 7, літ. А;
вул. Мечникова, 22а, літ. А;
вул. Шота Руставелі, 4б, літ. А;
вул. Хрещатик, 13, літ. А;
вул. Кропивницького, 6а, літ. А;
вул. Шовковична/пров. Липський, 13/2, літ. А, площею 111,3

м2;
вул. Дарвіна, 8, літ. А;
вул. Щорса, 15, корпус 3, літ. А;
вул. Шовковична/пров. Липський, 13/2, літ. А, площею 324,6

м2;
вул. Чигоріна, 59, літ. А, площею 173,1 м2;
вул. Чигоріна, 59, літ. А, площею 21,6 м2;
Кловський узвіз, 11, літ. А;
бульв. Дружби народів, 13, літ. А;
вул. Хрещатик/Заньковецької, 15/4, літ. А, площею 14,8 м2;
вул. Шовковична, 22/24, літ. А;
вул. Хрещатик/Заньковецької, 15/4, літ. А, площею 113,8 м2;
вул. Липська, 9, літ. А;
бульв. Л. Українки, 6, літ. А;
вул. Городецького (пл. Франка) вул. Станіславського, 12/2/

3, літ. А;
вул. Кіквідзе, 41, літ. А;
вул. Інститутська, 17/5, літ. А;
вул. Чеська, 9, літ. А;
вул. Соловцова, 3, літ. А;
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вул. Заньковецької, 5/2, літ. А;
вул. Заньковецької, 7, літ. А;
вул. Різницька, 9б, літ. А;
вул. Філатова, 1/22, літ. А;
вул. Московська, 27, літ. А;
вул. Кіквідзе, 12а, літ. А;
вул. Кіквідзе/Підвисоцького, 9/12, літ. А;
вул. Липська/провул. Липський, 12/5, літ. А;
бульв. Л. Українки, 20—22, літ. А, площею 120,6 м2;
вул. Ш. Руставелі, 8, літ. А;
вул. Ш. Руставелі, 10, літ. А, площею 133,4 м2;
вул. Ш. Руставелі, 10, літ. А, площею 22,9 м2;
вул. Січневого повстання, 18/29, літ. А;
вул. Хрещатик/Заньковецької, 15/4, літ. А, площею 458,1 м2;
бульв. Л. Українки, 20—22, літ. А, площею 130,9 м2.

Об’єкти комунальної власності територіальної громади
Дніпровського району м. Києва, що підлягають

приватизації:
нежитлове приміщення площею 73,1 м2 за адресою: просп.

Миру, 13, літ. А;
нежитлове приміщення площею 229,4 м2 за адресою: просп.

Возз’єднання, 10/1, літ. А;
нежитлове приміщення площею 105,7 м2 за адресою: Руса�

нівська набережна, 8, літ. А;
нежитлове приміщення площею 260,3 м2 за адресою: вул.

Алма�Атинська, 99/2, літ. А;
нежитлове приміщення площею 270,9 м2 за адресою: вул.

Харківське шосе, 1, літ. А;
нежитлове приміщення площею 512,5 м2 за адресою: вул.

Малишка, 25/1, літ. А;
нежитлове приміщення площею 106,1 м2 за адресою: вул.

Харківське шосе, 18, літ. А;
нежитлове приміщення площею 141,8 м2 за адресою: вул.

Харківське шосе, 18, літ. А.

Аукціон

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля складу № 2 (інв. № 13) та складу № 3 (інв. № 14) з

перехідною транспортною галереєю та зерноочисною баш�
тою, що знаходяться на балансі ВАТ «Виноградівський ком�
бінат хлібопродуктів», за адресою: м. Виноградів, вул. Лейз�
мана, 27.

Будівля складу № 6 (інв. № 10) та складу № 7 (інв. № 9) з
перехідною транспортною галереєю та зерноочисною баш�
тою, що знаходяться на балансі ВАТ «Виноградівський ком�
бінат хлібопродуктів», за адресою: м. Виноградів, вул. Лейз�
мана, 27.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване в напівпідвалі приміщення № 113,

що знаходиться на балансі ЗАТ «Кривбасрудбуд» і оренду�
ється приватним підприємцем Городецьким В. Л., м. Кри�
вий Ріг, пр. Гагаріна, 37, прим. 113.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Кімнати № 1—15 нежитлового підвального приміщення ХІV,

літ. А�4, що знаходяться на балансі Казенного підприємства
«Запорізький титано�магнієвий комбінат» і орендуються при�
ватним підприємством «Титан�М», м. Запоріжжя, вул. Стале�
варів 1.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина будівлі Станично�Луганської автостанції площею

123,5 м2 (78/100), що знаходиться на балансі Луганського об�
ласного автотранспортного управління і орендується прива�
тним підприємцем Топольник Н. І., смт Станично�Луганське,
вул. Лермонтова, 1.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення першого поверху в житловому бу�

динку літ. А�2 загальною площею 89,0 м2, що знаходяться на
балансі ВАТ «Серп і Молот» і орендуються Колісник З. Ф., м.
Харків, вул. Халтуріна, 1.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовані нежитлові приміщення площею 321 м2, що зна�

ходяться на балансі ВАТ «Херсонський бавовняний комбі�
нат», і орендуються ТОВ «Лілія», м. Херсон, вул. Перекопська,
155.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 128,7 м2, що знаходиться

на балансі ДП «Новатор» і орендується приватним підпри�
ємцем Савчуком В. В., м. Хмельницький, вул. Тернопільська,
22/1.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення площею 61,48 м2, що знаходяться

на балансі Черкаського державного житлово�побутового під�
приємства «Житлосервіс» і орендуються ТОВ «Престиж», м.
Черкаси, вул. Леніна, 31.

Нежитлові приміщення площею 198,78 м2, що знаходяться
на балансі Черкаського державного житлово�побутового під�
приємства «Житлосервіс» і орендуються ПНПП «БВС�Від�
родження», м. Черкаси, вул. Леніна, 31.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля кафе, що знаходиться на балансі Ніжинської дис�

танції колії і орендується приватним підприємцем Ващенко
А. М., м. Ніжин, вул. Вокзальна, 6.

Аукціон за наказом ФДМУ від 23.06.2004 № 1233

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль ЗІЛ�131 Н (спеціальний) реєстр. № 3231 ВІА,

що знаходиться на балансі ВАТ «Вінницьке АТП�10554», м.
Вінниця, вул. Максимовича, 6.

Автомобіль ЗІЛ�131 Н (спеціальний) МРМ�М�1, реєстр. №
3230 ВІА з причепом одноосьовим ТАП 3739, реєстр. № 1689
ВИ, що знаходиться на балансі ВАТ «Вінницьке АТП�10554»,
м. Вінниця, вул. Максимовича, 6.

Автомобіль ЗІЛ�131 Н (спеціальний) МРМ�М�1, реєстр. №
3229 ВІА з причепом одноосьовим ТАП 3755, реєстр. № 1688
ВИ, що знаходиться на балансі ВАТ «Вінницьке АТП�10554»,
м. Вінниця, вул. Максимовича, 6.

Прибудоване нежитлове приміщення складу площею 22,6
м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Вінницьке автотранспор�
тне підприємство № 10556», м. Вінниця, вул. С. Ценського,
14.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Гладильний пристрій (інв. № 44901), що знаходиться на

балансі ЗАТ «Універмаг «Луцьк», м. Луцьк, пр. Волі, 1.
Гладильний пристрій (інв. № 44902), що знаходиться на

балансі ЗАТ «Універмаг «Луцьк», м. Луцьк, пр. Волі, 1.
Будівля магазину, що знаходиться на балансі ТОВ «Гастро�

ном № 42», м. Луцьк, вул. Надрічна, 1.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення магазину «Залізничник», що зна�

ходиться на балансі Криворізької дирекції залізничних пе�
ревезень, м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 76.

Нежитлове приміщення магазину № 2, що знаходиться на
балансі Криворізької дирекції залізничних перевезень, м.
Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 76.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення (магазин № 2), що

знаходиться на балансі Торговельно�виробничого підпри�
ємства робітничого постачання «Енерготорг» ВАТ «Дон�
басенерго», Старобешівський р�н, смт Новий Світ, вул. Ле�
ніна, 12.

Нежитлове вбудоване приміщення (магазин № 5), що зна�
ходиться на балансі Торговельно�виробничого підприємст�
ва робітничого постачання «Енерготорг» ВАТ «Донбасенер�
го», Старобешівський р�н, смт Новий Світ, вул. Енергетична,
2.

Нежитлове вбудоване приміщення (магазин № 6), що зна�
ходиться на балансі Торговельно�виробничого підприємст�
ва робітничого постачання «Енерготорг» ВАТ «Донбасенер�
го», Старобешівський р�н, смт Новий Світ, вул. Енергетична,
38.

Нежитлова будівля магазину з підвалом, що знаходиться
на балансі Торговельно�виробничого постачання «Енерго�
торг» ВАТ «Донбасенерго», Старобешівський р�н, смт Новий
Світ, вул. Комсомольська, 28.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Структурний підрозділ ВАТ «Племзавод «Закарпатський»

— Чопський експортно�імпортний прикордонний пункт, Ужго�
родський р�н, м. Чоп, вул. Заводська, 1.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля стрілецького тиру, літ. З, інв. № 10014, що знахо�

диться на балансі ВАТ «Автотранспортне підприємство №
12362», м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 1.

Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі ВАТ
«Автотранспортне підприємство № 12362», у складі: допомі�
жний виробничий корпус № 2, літ. Б, інв. № 10027; навіси (літ.
Н, М), м. Запоріжжя, вул. Братська, 49а.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Друга частина будівлі Станично�Луганської автостанції (22/

100), що заходиться на балансі Луганського обласного авто�
транспортного управління, смт Станично�Луганське, вул. Лер�
монтова, 1.

Цілісний майновий комплекс — завод «Горизонт», м. Крас�
ний Луч, вул. Погорелова, 5.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля туалету, що знаходиться на балансі ВАТ «Миколаїв�

ське обласне підприємство автобусних станцій», м. Нова Оде�
са, вул. Кухарева, 8 (територія автостанції).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Склад цементу, що знаходиться на балансі ВАТ «Чортківсь�

ка МПМК�20», м. Чортків, вул. Князя Володимира Великого,
10б.

Розчинобетонний вузол, що знаходиться на балансі ВАТ
«Чортківська МПМК�20», м. Чортків, вул. Князя Володимира
Великого, 10а.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі ВАТ

«Мурафський цукровий завод», у складі: будівля магазину,
літ. Б�1, загальною площею 165,6 м2; будівля складу магази�
ну, літ. В�1, загальною площею 77,2 м2, Краснокутський р�н, с.
Мурафа, вул. Театральна, 4а.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовані нежитлові приміщення магазину № 5, що знахо�

дяться на балансі Херсонського державного торговельно�
виробничого підприємства робітничого постачання, м. Хер�
сон, просп. Ушакова, 91.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля кафе «Пельменна», що знаходиться на балансі

Шевченківського державного комерційно�виробничого під�
приємства робітничого постачання Одеської залізниці, м.
Сміла, вул. Кременчуцька, 1.

Нежитлове приміщення, що знаходиться на балансі ВАТ
«Черкасирадіопобуттехніка», але не ввійшло до його статут�
ного фонду, м. Городище, вул. Миру, 131.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом майна, що належить

Автономній Республіці Крим
Назва об’єкта: будівля (літ. В).
Адреса: Автономна Республіка Крим, м. Керч, пров. Коопе�

ративний, 5.
Балансоутримувач: колишній Керченський судноремонт�

ний завод ВО «Югрибсудноремонт», м. Керч, вул. Айвазов�
ського, 29, код за ЄДРПОУ 05773132.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 12 981 грн.,
ПДВ: 2 596,20 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 15 577,20 грн.

Відомості про об’єкт: будівля одноповерхова, виконана за
безкаркасною конструктивною схемою — стіни із штучного
каменю�черепашнику. Перекриття дерев’яні з несучою під�
шивкою, покрівля з азбестоцементних листів, підлоги доща�
ті, вікна і двері дерев’яні, сантехнічні та електротехнічні при�
строї відсутні. Технічний стан незадовільний. Інженерні ко�
мунікації цілком зруйновані. Побудована до 1917 року. Зага�
льна площа приміщень — 67,3 м2. Земельна ділянка окремо
не виділена.

Умови продажу: оформлення землевідведення у місячний
термін з моменту підписання акта приймання�передачі; за�
соби платежу за об’єкт — кошти; оплата ПДВ у повному обся�
зі протягом 5 днів з моменту нотаріального посвідчення до�
говору купівлі�продажу.

Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) і кошти за об’єкт при�
ватизації вносяться  на р/р № 37186020000874, одержувач —
представництво Фонду майна Автономної Республіки Крим у
м. Керчі. Кошти у розмірі 10% від початкової вартості об’єкта
приватизації (1 557,72 грн.) вносяться на р/р №
37323002000592, одержувач — представництво Фонду май�
на Автономної Республіки Крим у м. Керчі. Реквізити: відді�
лення Державного казначейства м. Керчі, код за ЄДРПОУ
24030783, МФО 824026.

Ознайомитися з об’єктом і одержати докладну інформа�
цію можна в робочі дні з 8.30 до 17.30.

Конкурс відбудеться через 30 днів після опублікуван$
ня інформації у щотижневику «Своя газета» об 11.00 за
адресою: Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кі$
рова, 17, кімн. 104, представництво Фонду майна Авто$
номної Республіки Крим у м. Керчі.

Прийняття заяв на участь у конкурсі припиняється за 7
днів до дати проведення конкурсу.

Довідки за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Керч,
вул. Кірова, 17, кімн. 104, представництво Фонду майна Авто�
номної Республіки Крим у м. Керчі, тел.: 2�13�16.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні комплексу будівель

та іншого майна відділення АК АПБ «Україна»
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: комплекс будівель та інше майно відділення
АК АПБ «Україна».

Адреса: Дніпропетровська область, Новомосковський ра�
йон, м. Перещепине, вул. Шевченка, 42.

Відомості про об’єкт: комплекс складається з двоповерхо�
вої службової будівлі (літ. А) з прибудовою (літ. А1) та систе�
мою охоронно�пожежною сигналізації загальною площею
682,4 м2; гаража (літ. Б) загальною площею 47,5 м2; господар�
ської будівлі загальною площею 121,9 м2 у складі трансфор�
маторної підстанції (літ. Г) загальною площею 46,3 м2; котель�
ні (літ. В) з прибудовою (літ. в) та димовою трубою (літ. в1)
загальною площею 75,6 м2; огорожі № 1�3; замощення № 4;
розташовані на земельній ділянці 0,35 га та іншого майна
(обладнання у кількості 103 одиниці).

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 185 920,70 грн., ПДВ
— 37 184,14 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
223 104,84 грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у
відповідному до вимог санітарно�технічному стані та додер�
жання правил пожежної безпеки згідно з чинним законодав�
ством; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється гро�
шовими коштами; покупець зобов’язаний у місячний термін
відшкодувати витрати, пов’язані з виготовленням технічної
документації, в сумі 1 270 грн. 86 коп., питання приватизації
чи оренди земельної ділянки покупець вирішує самостійно з
місцевою радою в порядку, встановленим чинним законо�
давством України.

Грошові кошти на участь в аукціоні — 22 310,48 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації,
покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в
Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному від�
діленню Фонду державного майна України по Дніпропетров�
ській області, код за ЄДРПОУ 13467337.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській обла�
сті, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет�
ровській області.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про�
токолу аукціону або укладання договору купівлі�продажу об’�
єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості про�
дажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не по�
вертаються.

Аукціон відбудеться о 10.00 9 серпня 2004 р. в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Націона$
льна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49061,
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м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12,
4$й поверх, тел. 779$30$74.

Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 5 серпня
2004 р. до 17.00.

Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отрима�
ти за тел. (0562) 42�89�65. Ознайомитися з об’єктом можна в
робочі дні за місцем його розташування.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні окремого індивідуально

визначеного майна — групи інвентарних об’єктів
ліквідуємої шахти «Лісова», що знаходиться
на балансі ДП «Донвуглереструктуризація»

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 26443574.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —

група інвентарних об’єктів ліквідуємої шахти «Лісова», що зна�
ходиться на балансі ДП «Донвуглереструктуризація», у скла�
ді: допоміжний похилий стовбур ш. 19; головний похилий
стовбур ш. 19; надшахтна будівля головного похилого стов�
бура в блоці з сортувальною; естакада від надшахтної будів�
лі головного похилого стовбура ш. 19 до бункерів; копер голо�
вного похилого стовбура ш. 19; будівля сортування; надшах�
тна будівля допоміжного похилого стовбура ш. 19; копер до�
поміжного похилого стовбура ш. 19; будівля підіймальних ма�
шин головного і допоміжного похилих стовбурів ш. 19; піді�
ймальна машина 2Ц3,5х1,7 А; шків копровий діаметром 4 м
(інв. № 2493); шків копровий діаметром 4 м (інв. № 2494);
шків копровий діаметром 4 м (інв. № 2495); шків копровий
діаметром 4 м (інв. № 2496); компресор ЗИФ ШВ 5; скіп для
транспортування вантажу 5,5 м3; кабельна лінія № 13.

Адреса  об’єкта: Донецька обл., м. Торез, вул. Шепетівська.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 516 961,88 грн., ПДВ

— 103 392,38 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

— 620 354,26 грн.
Умови продажу: забезпечити додержання правил техніки

безпеки та санітарно�екологічних норм, передбачених зако�
нодавством України; утримувати об’єкт у належному техніч�
ному та санітарному стані; об’єкт приватизації відчужується
або здається в оренду з додержанням умов, на яких він був
придбаний.

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37187561900001, банк УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 62 036 грн., вносяться на р/р № 37313008000034,
банк: УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по До�
нецькій 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. 439а.

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
ТОВ «НКУФ «Універсал$Консалтинг».

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ 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.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — нежитлового вбудованого приміщення
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення, що зна�

ходиться на балансі комунального підприємства «Міська слу�
жба єдиного замовника» м. Харцизька.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 31590968.
Місцезнаходження об’єкта: 86700, Донецька обл., м. Хар�

цизьк, вул. Ветеранів, 45.
Адреса балансоутримувача: м. Харцизьк, вул. Полупанова,

29.
Відомості про будівлю: нежитлове вбудоване приміщення

площею 147,28 м2, рік забудови — 1962.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 13 816,67 грн., ПДВ

— 2 763,33 грн.
Початкова ціна продажу: 16 580,00 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитись з умо�

вами аукціону; утримання об’єкта та прилеглої території в
належному санітарно�технічному стані; забезпечення благо�
устрою прилеглої до об’єкта території; забезпечення вільно�
го доступу обслуговуючих служб до комунікацій загального
користування; об’єкт приватизації відчужується або здаєть�
ся в оренду з додержанням умов, на яких він був придбаний;
продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним осо�
бам здійснюється за грошові кошти; покупець оплачує ви�
трати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; за�
безпечити укладання договорів з експлуатаційними органі�
заціями на обслуговування і оплату послуг.

Грошові кошти в розмірі 1 658,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
25623260046871 в Макіївській філ. АКБ УСБ «Укрсоцбанк» у м.
Макіїївці, МФО 334174, код за ЗКПО 04053022, одержувач
коштів — виконком Харцизької міської ради.

Плата за подання заяви в сумі 8,50 грн., реєстраційний
збір за подання заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн.
перераховуються на р/р № 25623260046871 в Макіївська філ.

АКБ УСБ «Укрсоцбанк» 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 проведення 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
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре$
сою: 86700, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Красно$
знаменська, 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 державної

власності — цілісного майнового комплексу
Батєвського торгово$виробничого комплексу

(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Батєвський

торгово�виробничий комплекс.
Адреса: Берегівський р�н, смт Батєве, вул. Нова, 22 (коли�

шня Мункачі, 38).
Призначення об’єкта: роздрібна торгівля, надання побуто�

вих послуг населенню.
До складу нерухомості об’єкта входять: триповерхова буді�

вля торговельного комплексу 1989 року побудови, площа за�
будови — 2 875,9 м2, загальна площа приміщень — 3 589,7 м2.

Характеристика конструкцій: стіни — залізобетонні пане�
лі, перегородки цегляні, оштукатурені,  перекриття залізо�
бетонні, фундамент залізобетонний, покрівля рулонна, під�
логи бетонні, плиточні, паркетні, вікна, двері дерев’яні. Вну�
трішні системи інженерного устаткування в будівлі — елек�
троосвітлення, водопостачання, каналізація. До складу ру�
хомого майна об’єкта входять автомобіль ГАЗ�3307 та 3 ка�
сові апарати.

Площа земельної ділянки: 0,88 га.
Кількість робочих місць: 2 працюючих.
Заборгованість станом на 29.02.20004: дебіторська — від�

сутня, кредиторська — 12,4 тис. грн.
Торгово�виробнича діяльність об’єкта приватизації при�

пинена з 01.01.2003.
Початкова вартість продажу об’єкта без врахування ПДВ

— 367 130,40 грн., ПДВ — 73 426,08 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

440 556,48 грн.
Умови продажу: можливе перепрофілювання об’єкта; збе�

реження протягом одного року кількості робочих місць; екс�
плуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарно�
технічних, пожежних та екологічних норм; провести реєстра�
цію об’єкта в бюро технічної інвентаризації (БТІ);  з моменту
підписання договору купівлі�продажу покупець стає право�
наступником усіх прав та обов’язків Батєвського торгово�
виробничого комплексу.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно
з органами місцевого самоврядування згідно з чинним за�
конодавством.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич�
них осіб.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37182500900001 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.

Грошові кошти в розмірі 44 055,65 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській 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: Зака�
рпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн.
316.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь�
ка область, Берегівський р�н, смт Батєве, вул. Нова, 22 (ко�
лишня Мункачі, 38).

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн.
316, телефони для довідок: (03122) 3�53�21, 3�71�93.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — будівель та майна хлібопекарні, що
знаходяться на балансі Королівського державного

виробничо$комерційного підприємства ДКВП «Гудок»
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: будівлі та майно хлібопекарні.
Місцерозташування: Закарпатська область, Виноградівсь�

кий р�н, смт Королеве, вул. Комсомольська, 1.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: однопове�

рхова будівля хлібопекарні з кочегаркою (літ. А�Б) 1940 року
побудови загальною площею приміщень 295,9 м2; контора
(літ. В) загальною площею приміщень 33,2 м2; склад (літ. Г)
загальною площею приміщень 39,8 м2; дворова вбиральня
(літ. Д) та сім одиниць обладнання, а саме: піч ФТЛ — 2�66
1983 року випуску, піч ФТЛ — 2�20 1983 року випуску, жарочна
шафа 2001 року випуску, електронагрівач 2000 року випуску,

жарочна шафа 2001 року випуску, електрощит, шафа розстою
та малоцінний інвентар.

Розмір земельної ділянки, на якій розташований об’єкт:
0,152 га.

Вартість продажу об’єкта без врахування ПДВ — 31 480,79
грн., ПДВ — 6 296,16 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
37 776,95 грн.

Умови продажу: умови подальшого використання покупець
вирішує самостійно; дотримання санітарно�екологічних норм
під час експлуатації об’єкта; протягом 30 днів з моменту підпи�
сання договору купівлі�продажу покупець зобов’язаний від�
шкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з підготов�
кою об’єкта до приватизації; провести реєстрацію об’єкта в
бюро технічної інвентаризації (БТІ); питання землекористу�
вання вирішується покупцем самостійно після укладання до�
говору купівлі�продажу згідно з чинним законодавством.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич�
них осіб.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37182500900001 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.

Грошові кошти в розмірі 3 777,70 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській 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: Зака�
рпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн.
316.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь�
ка область, Виноградівський р�н, смт Королеве, вул. Комсо�
мольська, 1.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — цілісного майнового комплексу
Королівського державного комерційно$виробничого

підприємства «Гудок
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Королівське
державне комерційно�виробниче підприємство «Гудок».

Адреса: Виноградівський р�н, смт Королеве, вул. Котовсь�
кого, 2.

Призначення об’єкта: роздрібна торгівля, виробництво хлі�
ба та хлібобулочних виробів.

До складу нерухомості об’єкта входять: двоповерхова буді�
вля магазину «Темп» та вбиральня 1952 рік побудови.

Двоповерхова будівля магазину «Темп» площею забудови
184,7 м2, загальною площею приміщень — 365 м2. На першо�
му поверсі розміщено магазин зі складськими приміщення�
ми, на другому поверсі — адміністративні приміщення.

Вбиральня загальною площею 27,7 м2, стіни цегляні, покрі�
вля металева.

Характеристика конструкцій двоповерхової будівлі магази�
ну «Темп»: стіни та перегородки цегляні, фундамент бутобе�
тонний, стрічковий, покрівля шиферна, підлоги — бетонні, пли�
точні, дощаті, оздоблення — фарбування водяними суміша�
ми. Внутрішні системи інженерного устаткування в будівлі —
електропостачання, пічне опалення, водопровід, каналізація.

До складу рухомого майна об’єкта входять автомобіль ГЗСА�
3704, 3 касові апарати, персональний комп’ютер, копір
«Сanon», меблі.

Площа земельної ділянки: 0,113 га.
Кількість робочих місць: 6 працюючих.
Заборгованість станом на 29.02.20004: дебіторська — 73,6

тис. грн., кредиторська — 47,9 тис. грн.
Торгово�виробнича діяльність об’єкта приватизації при�

пинена з 25.02.2003.
Початкова вартість продажу об’єкта без врахування ПДВ

— 58 625,00 грн., ПДВ — 11 725,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

70 350,00 грн.
Умови продажу: можливе перепрофілювання об’єкта; збе�

реження протягом одного року кількості робочих місць; екс�
плуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарно�
технічних, пожежних та екологічних норм; провести реєстра�
цію об’єкта в бюро технічної інвентаризації (БТІ);  з моменту
підписання договору купівлі�продажу покупець стає право�
наступником усіх прав та обов’язків Королівського держав�
ного комерційно�виробничого підприємства «Гудок».

Питання землекористування покупець вирішує самостійно
з органами місцевого самоврядування згідно з чинним за�
конодавством.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич�
них осіб.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37182500900001 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.

Грошові кошти в розмірі 7 035,00 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.
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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: Зака�
рпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн.
316.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь�
ка область, Виноградівський р�н, смт Королеве, вул. Котов�
ського, 2.

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

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі

 контори (ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: будівля контори.
Адреса: 93292, Луганська обл., м. Гірське, вул. Некрасова,

1а.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про об’єкт: окремо розташована напівзруйнова�

на будівля контори з прибудовами та вбиральнею загаль�
ною площею 135,8 м2. Будівля потребує капітального ремонту.

Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землеко�
ристування покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 2 180,5 грн., ПДВ: 436,1
грн.

Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 2 616,6 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території у

належному санітарно�технічному стані; укладання договорів
на комунальні послуги та на спільне користування прилеглою
територією з експлуатаційними організаціями;  об’єкт не під�
лягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та
фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких його
було придбано; покупець відшкодовує витрати, пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації; переможець аукціону,
який відмовився від підписання протоколу аукціону або укла�
дання договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує продавцю
неустойку в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу
об’єкта на аукціоні.

Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37183506900001 в УДК у Луганській області, МФО
804013, код 13398493. Одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Луганській області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта (262 грн.) вносяться на р/р № 37316006000535 в УДК
у Луганській області, МФО 804013, код 13398493. Одержувач
— Регіональне відділення ФДМУ по Луганській області.

Термін прийняття заяв — протягом 27 днів від дня опублі�
кування цієї інформації.

Аукціон буде проведено через 30 днів від дня опублі$
кування цієї інформації о 10$й годині за адресою: м.
Луганськ, вул. Октябрська, 43.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкта.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ�
не відділення ФДМУ по Луганській області, адреса: м. Лу�
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, каб. 201, тел. 58�53�39.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової

адміністративної будівлі з прибудовами
(ціна знижена на 30%)

Назва об’єкта: нежитлова адміністративна будівля з при�
будовами.

Адреса: Луганська обл., смт Білокуракине, вул. Леніна, 44.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова

нежитлова будівля загальною площею 266,0 м2, гараж пло�
щею 152,2 м2, гараж — 54,2 м2, гараж — 25,7 м2, туалет, огоро�
жа, колодязь.

Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землеко�
ристування покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 31 290,7 грн., ПДВ:
6 258,3 грн.

Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 37 549,0 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території у

належному санітарно�технічному стані; укладання договорів
на комунальні послуги та на спільне користування прилеглою
територією з експлуатаційними організаціями;  об’єкт не під�
лягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та
фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких його
було придбано; покупець відшкодовує витрати, пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації; переможець аукціону,
який відмовився від підписання протоколу аукціону або укла�
дання договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує продавцю
неустойку в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу
об’єкта на аукціоні.

Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37183506900001 в УДК у Луганській області, МФО
804013, код 13398493. Одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Луганській області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта (3 755 грн.) вносяться на р/р № 37316006000535 в УДК
у Луганській області, МФО 804013, код 13398493. Одержувач
— Регіональне відділення ФДМУ по Луганській області.

Термін прийняття заяв — протягом 27 днів від дня опублі�
кування цієї інформації.

Аукціон буде проведено через 30 днів від дня опублі$
кування цієї інформації о 10$й годині за адресою: м.
Луганськ, вул. Октябрська, 43.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкта.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ�
не відділення ФДМУ по Луганській області, адреса: м. Лу�
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, каб. 201, тел. 58�53�39.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової будівлі

Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: 39621, Полтавська область, м. Кременчук, вул.

І. Приходька, 74.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля площею 167,0 м2.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 29 915 грн., ПДВ: 5 983

грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 35 898 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про�

дажу — 3 590 грн.
Умови продажу об’єкта на аукціоні.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич�

них осіб; погоджувати профіль використання об’єкта з відпо�
відними службами виконкому Кременчуцької міської ради
Полтавської області; утримувати об’єкт та прилеглу терито�
рію згідно з вимогами санітарних та екологічних норм, про�
водити роботи по упорядкуванню прилеглої території; уклас�
ти окремі договори з експлуатаційними організаціями, які
надають послуги, на обслуговування та оплату послуг протя�
гом місяця з моменту підписання договору купівлі�продажу
об’єкта; заміну та реконструкцію систем тепло�, водо� та ене�
ргопостачання проводити за згодою з експлуатаційними ор�
ганізаціями; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оре�
нду іншим юридичним та фізичним особам без збереження
зобов’язань, на яких він був придбаний; покупець зобов’яза�
ний сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’�
єкта до приватизації (виготовлення технічної документації та
реєстрація права власності в МБТІ, послуги експерта за ви�
значення початкової вартості об’єкта приватизації з ураху�
ванням ПДВ та рецензування експертної оцінки).

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та грошові
кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта прива�
тизації вносяться на розрахунковий рахунок № 26003870 в
АППБ «Аваль», м. Кременчук, МФО 331638, код 13946701.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на розрахунковий рахунок № 256227061 в Укр�
соцбанк, м. Кременчук, МФО 331348, код 13946701.

Термін прийняття заяв: протягом 27 днів після опубліку�
вання цієї інформації.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку$
вання цієї інформації об 11.00 за адресою: 39600, м.
Кременчук, вул. Леніна, 14/23.

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

Служба з організації та проведення аукціону: Фонд місько�
го майна, адреса: 39614, м. Кременчук, пл. Перемоги, 2, тел.
2�12�76, факс 2�32�76.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні споруди павільйону

Назва об’єкта: споруда павільйону.
Адреса: 39605, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ма�

хоркова, 31.
Відомості про об’єкт: споруда павільйону площею 28,4 м2.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 8 240 грн., ПДВ: 1 648

грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 9 888 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про�

дажу — 988,8 грн.
Умови продажу об’єкта на аукціоні.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич�

них осіб; погоджувати профіль використання об’єкта з відпо�
відними службами виконкому Кременчуцької міської ради
Полтавської області; утримувати об’єкт та прилеглу терито�
рію згідно з вимогами санітарних та екологічних норм, про�
водити роботи по упорядкуванню прилеглої території; уклас�
ти окремі договори з експлуатаційними організаціями, які
надають послуги, на обслуговування та оплату послуг протя�
гом місяця з моменту підписання договору купівлі�продажу
об’єкта; заміну та реконструкцію систем тепло�, водо� та ене�
ргопостачання проводити за згодою з експлуатаційними ор�
ганізаціями; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оре�
нду іншим юридичним та фізичним особам без збереження
зобов’язань, на яких він був придбаний; покупець зобов’яза�
ний сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’�
єкта до приватизації (виготовлення технічної документації та
реєстрація права власності в МБТІ, послуги експерта за ви�
значення початкової вартості об’єкта приватизації з ураху�
ванням ПДВ та рецензування експертної оцінки).

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та грошові
кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта прива�
тизації вносяться на розрахунковий рахунок № 26003870 в
АППБ «Аваль», м. Кременчук, МФО 331638, код 13946701.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на розрахунковий рахунок № 256227061 в Укр�
соцбанк, м. Кременчук, МФО 331348, код 13946701.

Термін прийняття заяв: протягом 27 днів після опубліку�
вання цієї інформації.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку$
вання цієї інформації об 11.00 за адресою: 39600, м.
Кременчук, вул. Леніна, 14/23.

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

Служба з організації та проведення аукціону: Фонд місько�
го майна, адреса: 39614, м. Кременчук, пл. Перемоги, 2, тел.
2�12�76, факс 2�32�76.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлових

приміщень 2$го поверху № 1—28 загальною площею
411,2 м2 в літ. Д$2 (ціна знижена на 20%)

Назва об’єкта: нежитлові приміщення 2�го поверху № 1—
28 загальною площею 411,2 м2 в літ. Д�2, що знаходяться на
балансі ВАТ «Харківський автогенний завод».

Адреса об’єкта: м. Харків, вул. Автогенна, 10.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00204783, ВАТ «Харків�

ський автогенний завод», 61046, м. Харків, вул. Автогенна,
10.

Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення 2�го поверху
№ 1—28 загальною площею 411,2 м2 в будівлі літ. Д�2.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена.

Вартість продажу без ПДВ — 112 504,00 грн., ПДВ —
22 500,80 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
135 004,80 грн.

Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання
визначає покупець; не відчужувати об’єкт приватизації до
сплати його повної вартості; сплатити продавцю витрати,
пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; вжити захо�
дів щодо пропорційної оплати земельного податку.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона�
льне відділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 13 500,48 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, пере�
раховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківсь�
кій області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській
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, адреса: м. Харків,
Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для дові�
док: 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 11$й годині 6 серпня 2004
року в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за ад$
ресою: м. Харків, Палац Праці, 4$й під’їзд.

Останній день приймання заяв — 2 серпня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

вання.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі колишньої

котельні (знижка 30%)
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні, що знаходиться

на балансі КП «Ізяславська фабрика «Октава».
Адреса: Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Заславська,

20.
Відомості про об’єкт: будівля двоповерхова, цегляна, зага�

льною площею 406 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 19 874,40 грн., ПДВ

— 3 974,88 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

23 849,28 грн.
Кінцевий термін приймання заяв — 2 серпня 2004 року.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., кошти під час

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вно�
сяться на р/р № 37189500900001, грошові кошти (застава) в
розмірі 10% від початкової ціни продажу — 2 384,93 грн. пе�
рераховуються на р/р № 37318002200304 банк УДК по Хме�
льницькій області, МФО 815013, одержувач коштів: РВ ФДМУ
по Хмельницькій області, код 02898152.

Аукціон буде проведено 6 серпня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Регіо$
нальне відділення ФДМУ по Хмельницькій області.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
м. Ізяслав, вул. Заславська, 20.

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

м. СЕВАСТОПОЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе объектов

малой приватизации
Наименование объектов: отдельное индивидуально опре�

деленное имущество, находящееся на балансе ГП «Совхоз�
завод имени Полины Осипенко».

Балансодержатель: государственное предприятие «Сов�
хоз�завод имени Полины Осипенко», расположенное по ад�
ресу: г. Севастополь, с. Орловка, ул. Сухий, 1; код по ЕГРПОУ
00412872.

1. Здание магазина.
Местонахождение объекта: г. Севастополь, с. Орловка, ул.

Приморская, 20а.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13

Сведения об объекте: отдельно стоящее одноэтажное зда�
ние общей площадью 60,5 м2; год постройки — 1970, физи�
ческий износ объекта — 33%, земельный участок не отведен.

Стоимость продажи объекта без НДС — 13 814,0 грн., НДС
— 2 763,0 грн.

Начальная цена продажи объекта с учетом НДС —
16 577,0 гривен.

Сумма денежных средств (10% начальной стоимости про�
дажи) для участия в аукционе — 1 657,70 грн.

2. Здание магазина.
Местонахождение объекта: г. Севастополь, с. Полюшко, ул.

Гагарина, 57.
Сведения об объекте: отдельно стоящее одноэтажное зда�

ние общей площадью 179,7 м2; год постройки — 1970, физи�
ческий износ объекта — 40,0%, земельный участок не отве�
ден.

Стоимость продажи объекта без НДС — 45 970,0 грн., НДС
— 9 194,0 тыс. грн.

Начальная цена продажи объекта с учетом НДС —
55 164,0 тыс. грн.

Сумма денежных средств (10% начальной стоимости про�
дажи) для участия в аукционе — 5 516,40 грн.

3. Здание магазина.
Местонахождение объекта: г. Севастополь, с. Ясное, ул. Ев�

паторийская, 2.
Сведения об объект: отдельно стоящее одноэтажное зда�

ние магазина общей площадью 84,8 м2; год постройки —
1966, физический износ объекта — 26,5%, земельный учас�
ток не отведен.

Объект находится в аренде, срок действия договора арен�
ды — до 25.05.2006.

Стоимость продажи объекта без НДС — 26 210,0 грн., НДС
— 5 242,0 грн.

Начальная цена продажи объекта с учетом НДС —
31 452,0 грн.

Сумма денежных средств (10% начальной стоимости про�
дажи) для участия в аукционе — 3 145,20 грн.

Условия продажи объектов:
1. Дальнейшее использование объекта определяет покупа�

тель.
2. Содержание объекта и прилегающей территории в над�

лежащем санитарно�техническом состоянии, соблюдение
требований пожарной и экологической безопасности, охра�
ны окружающей среды.

3. Платежными средствами являются денежные средства.
4. Покупатель оплачивает затраты органа приватизации

на подготовку объекта к продаже.
Вопросы землепользования покупатель решает самостоя�

тельно с органами местного самоуправления в соответствии
с действующим законодательством.

Победителем признается покупатель, предложивший в хо�
де торгов наивысшую цену.

Продавец  не несет ответственность за техническое состо�
яние строительных элементов и конструкций объекта.

Денежные средства в размере, что составляет 10% от на�
чальной стоимости объекта приватизации, вносятся в УГК г.
Севастополя, ЕГРПОУ 20677058, р/с № 3731300600006, МФО
824509.

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

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

Ознакомление с объектом проводится по месту его распо�
ложения в период подачи заявления.

Аукцион проводится через 30 дней с момента публи$
кации в газете «Відомості приватизації» по адресу:
99008, г. Севастополь, пл. Восставших, 6, каб. 17 П.

Телефон для справок: 55�94�40.

ГРУПА  Е

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної

власності групи Е
Назва об’єкта: державна частка (30%) у статутному фонді

спільного українсько�чеського підприємства з обмеженою
відповідальністю «Алфаінтерпласт».

Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 76а.
Балансоутримувач: ТОВ «Алфаінтерпласт», м. Луцьк, вул.

Рівненська, 76а.
Код за ЄДРПОУ: 20054570.
Інформація про об’єкт. Призначення об’єкта: основним

предметом діяльності товариства згідно зі статутом є випуск
продукції і товарів народного споживання із пластичних мас
(ящики).

Баланс активів і пасивів товариства станом на І кв. 2004 р.
— 691,1 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на І кв. 2004 р. — 141,6
тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на І кв. 2004 р. — 98,8
тис. грн.

Чисельність працюючих станом на І кв. 2004 р. — 11 чоло�
вік.

Рентабельність, %: 2002 р. — 10; 2003 р. — 9,7.
Вартість без ПДВ: 70 671 грн.
Сума ПДВ: 14 134,2 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 84 805,2

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’�

єкта: 8 481 грн.

Умови продажу: засоби платежу — грошові кошти; поку�
пець сплачує продавцеві витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.

Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’�
єкта вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Во�
линській області, код 13347870 в УДК по Волинській області,
МФО 803014.

Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській облас�
ті грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт для участі в аукціоні.

Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на
р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.

Призначення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійсню�

ється на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській об�
ласті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області
кошти від приватизації групи Е.

Аукціон відбудеться 16 серпня 2004 року о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 12
серпня 2004 року.

Ознайомитись з об’єктом можна щодня по місцю його зна�
ходження.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ�
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь�
кий майдан, 9, тел. (03322) 4�00�57, 4�34�92.

Інформаційне повідомлення Регіонального відділен�
ня ФДМУ по Чернівецькій області про прийняття рі�
шення про приватизацію державної частки в статутно�
му капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
«Буковинаінтур», опубліковане в газеті «ВП» від
30.06.2004 № 25 (313) на стор. 7, слід читати під заголо�
вком:

«Інформаційне повідомлення Регіонального відділен�
ня ФДМУ по Чернівецькій області про прийняття рі�
шення про приватизацію шляхом викупу державної ча�
стки в статутному капіталі товариства з обмеженою від�
повідальністю «Буковинаінтур».

ГРУПА  Ж

Приватизовано шляхом
продажу на аукціоні

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Клуб, що знаходиться на балансі ЗАТ «Одеська фабрика

технічних тканин», за адресою: м. Одеса, вул. Стуса, 2б. При�
ватизовано юридичною особою за 410 400 грн., у т. ч. ПДВ —
68 400 грн.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Сумиводбуд», за

адресою: Роменський р�н, с. В. Бубни, вул. Леніна, 41. При�
ватизовано фізичною особою за 11 821 грн., у т. ч. ПДВ —
1 970,17 грн.

Підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — аптека № 46, за адресою:

Маньківський район, смт Буки (обласна комунальна влас�
ність).

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Представництво Фонду майна Автономної
Республіки Крим у мм. Саки, Євпаторія,

Роздольненському і Сакському районах інформує про
продаж за некомерційним конкурсом майна, що

належить Автономній Республіці Крим,
бази відпочинку «Нептун», що не ввійшла

до статутного фонду СПК «ім. Т. Г. Шевченка»
Назва об’єкта: база відпочинку «Нептун», що не ввійшла до

статутного фонду і знаходиться на балансі СПК «ім. Т. Г. Шев�
ченка».

Адреса об’єкта: Автономна Республіка Крим, Роздольнен�
ський район, с. Стерегуще, вул. Берегова, 14.

Балансоутримувач: СПК «ім. Т. Г. Шевченка».
Адреса балансоутримувача: Автономна Республіка Крим,

96233, Роздольненський район, с. Слов’янське, провулок Шкі�
льний, 2а.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00854191.
Призначення об’єкта: для літнього відпочинку дорослих і

дітей.
Відомості про об’єкт: об’єкт введено в експлуатацію у 1976

році. База відпочинку розташована на обгородженій терито�
рії загальною площею 3,78 га. Є співвласник, якому належить
9/100 частки бази відпочинку.

Майно бази відпочинку, що підлягає приватизації, і нале�
жить Автономній Республіці Крим, становить 91/100 частки.
До складу об’єкта приватизації входять такі будинки і спору�
ди:

адміністративний корпус (літ. А), площа у підвалині 207 м2,
окремо розташований, фундамент стрічковий бетонний, сті�
ни і перегородки  з каменю�черепашнику, електропостачан�
ня, телефон;

їдальня з прибудовами (літери Б, б, б1, б2, б3, б4), площа

у підвалині 381,4 м2, окремо розташоване, фундамент стріч�
ковий бутовий, стіни і перегородки з каменю�черепашнику,
металеві, електропостачання, водопровід, каналізація;

їдальня з прибудовою (літери В, в), площа у підвалині 971,3
м2, окремо розташована, фундамент стрічковий бутовий, сті�
ни і перегородки з каменю�черепашнику, електропостачан�
ня, водопровід, каналізація;

12 окремо розташованих будиночків для проживання від�
почиваючих (літери Д�Д11) площа у підвалині всіх 293,2 м2,
фундамент стрічковий бутовий, стіни і перегородки дере�
в’яні, електроосвітлення;

корпус № 1 із прибудовами (літери Н, Н1, Н2, Н3), площа у
підвалині 179,8 м2, фундамент стрічковий бутовий, стіни і
перегородки — камінь�черепашник, електропостачання;

корпус № 2 із прибудовами (літери Р, р, р1), площа у підва�
лині 429,8 м2, фундамент стрічковий бетонний, стіни і пере�
городки — камінь�черепашник, електропостачання;

будиночок (літ. П), площа у підвалині 52,7 м2, фундамент
стрічковий бутовий, стіни і перегородки дерев’яні, електро�
освітлення;

5 будиночків (літери Т�Т4), площа у підвалині всіх 63,3 м2,
стіни і перегородки дерев’яні, електроосвітлення;

сарай (літера Ч), площа у підвалині 24,9 м2, фундамент стрі�
чковий бетонний, стіни і перегородки камінь�черепашник,
електроосвітлення;

сарай (літери Х, Х1), площа у підвалині 77,6 м2, фундамент
бутовий, стіни і перегородки — камінь�черепашник, елект�
роосвітлення;

навіс (літери Ф, Ф1, Ф2), площа у підвалині 243,2 м2, стойки
металеві, облицювання шифером, електроосвітлення;

навіс (літера М1), площа у підвалині 63,7 м2, фундамент —
металеві стойки;

медпункт (літера М), площа у підвалині 32,6 м2, фундамент
на металевих опорах, стіни металеві, перегородки дерев’яні,
електроосвітлення;

чотири навіси (літери Р2�Р5), площа у підвалині 187,1 м2,
фундамент — дерев’яні стойки;

два навіси (літери Н4, Н5), площа у підвалині 63,1 м2, фун�
дамент — дерев’яні стойки;

навіс (літера Ж), площа у підвалині 74,1 м2; фундамент бе�
тонний, стіни металеві, електроосвітлення;

навіс (літера Ю), площа у підвалині 142,0 м2, фундамент —
дерев’яні стойки, електроосвітлення;

навіс (літера Е), площа у підвалині 31,0 м2, фундамент —
дерев’яні стойки;

умивальник (літера О), площа у підвалині 7,9 м2, фундамент
— металеві стойки, стіни і перегородки — шифер;

душ, площа у підвалині 26,5 м2, фундамент — металеві стой�
ки, стіни металеві, водопровід, стік.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 54 000 грн., ПДВ: 10 800
грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ: 64 800 грн.

Умови розрахунку за об’єкт приватизації для фізичних і
юридичних осіб — кошти.

Умови продажу об’єкта: виконання вимог антимонопольно�
го законодавства України; дотримання екологічних і санітар�
них норм;  збереження існуючих трьох робочих місць і ство�
рення шести нових робочих місць; створення безпечних або
нешкідливих умов праці; забезпечення належного санітар�
но�технічного стану будинків і прилеглої території; укладення
договорів на комунальні послуги з експлуатаційними органі�
заціями; забезпечення доступу експлуатаційних служб у при�
міщення; питання закріплення земельної ділянки вирішуєть�
ся новим власником відповідно до чинного законодавства;
збереження оздоровчого профілю діяльності підприємства
як об’єкта відпочинку; відшкодування органу приватизації ва�
ртості робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу і
проведенням конкурсу у випадку відмовлення учасника кон�
курсу, визнаного переможцем, від підписання договору купі�
влі�продажу; відшкодування витрат, пов’язаних із проведен�
ням незалежної оцінки і нотаріальним посвідченням догово�
ру купівлі�продажу; дотримання термінів оплати об’єкта при�
ватизації — протягом 30 календарних днів з моменту перехо�
ду до покупця права власності. Термін оплати за об’єкт при�
ватизації може бути продовжено ще на 30 календарних днів
за умови внесення покупцем не менш 50% від ціни продажу
об’єкта протягом перших 30 календарних днів. Плата за об’�
єкт приватизації вноситься на підставі договору купівлі�
продажу; покупець зобов’язаний протягом п’яти календар�
них днів з моменту нотаріального посвідчення договору купі�
влі�продажу оплатити ПДВ у повному обсязі; переможцем
конкурсу визнається покупець, який запропонував найкраще
співвідношення бізнес�плану щодо найкращої експлуатації
об’єкта і при інших рівних умовах ціни продажу об’єкта; об’�
єкт не підлягає відчуженню іншим фізичним і юридичним
особам без збереження умов, на яких він був проданий і
винятково за узгодженням з представництвом ФМ АРК; здій�
снення контролю органами приватизації за виконанням умов
договору купівлі�продажу щорічно протягом п’яти років; пе�
реможець конкурсу, який відмовиться від підписання прото�
колу конкурсу або укладення договору купівлі�продажу об’єк�
та, виплачує продавцю неустойку у розмірі 20% від кінцевої
ціни продажу об’єкта за конкурсом.

Для участі у конкурсі покупець подає до конкурсної комісії
бізнес�план, у якому зазначаються: найменування і місце�
знаходження об’єкта, відомості про покупця (основний вид
діяльності, фінансові показники діяльності підприємства), за�
пропонована покупцем ціна придбання об’єкта, зобов’язання
(план) щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов’язан�
ня щодо подальшої експлуатації об’єкта, можливі джерела
надходження інвестицій, соціальні наслідки приватизації.

Плата за реєстрацію заяв на участь у конкурсі у сумі 17,00
грн. і кошти за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37189020011945 в Управлінні Державного казначейст�
ва в АРК м. Сімферополь, МФО 824026, одержувач: предста�
вництво Фонду майна АРК у мм. Саки, Євпаторія, Роздоль�
ненському і Сакському районах, код за ЄДРПОУ 20753049.
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Кошти у сумі 6 480 грн., що становить 10% початкової вар�
тості об’єкта, вносяться на р/р № 37327009000610 в Управ�
лінні Державного казначейства в АРК м. Сімферополь, МФО
824026, одержувач: представництво Фонду майна АРК у мм.
Саки, Євпаторія, Роздольненському і Сакському районах, код
за ЄДРПОУ 20753049.

Конкурс відбудеться через 50 календарних днів після
публікації оголошення у щотижневику «Своя газета» за
адресою: 97412, м. Євпаторія, пр. Леніна, 18/16.

Прийняття заяв на участь у конкурсі припиняється за 7
днів до дати проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом можна в будь�який час за міс�
цем його розташування.

Довідки за адресою: представництво Фонду майна Авто�
номної Республіки Крим у мм. Саки, Євпаторія, Роздольнен�
ському і Сакському районах, 97412, м. Євпаторія, пр. Леніна,
18/16, тел.: 6�12�48.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні бази відпочинку

Назва об’єкта: база відпочинку, що знаходиться на балансі
ДП «Луганськвуглебудреструктуризація».

Адреса: Перевальський район, смт Бугаївка, вул. Центра�
льна, 4.

Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні загальною площею

34,7 м2; 7 будиночків для відпочинку загальною площею 65,1
м2; 60,8 м2; 19,7 м2; 19,3 м2; 19,8 м2, 19, 3 м2, 19,6 м2; сарай, душ,
навіс, огорожа довжиною 81,6 м2.

Об’єкт передано в оренду до травня 2005 року.
Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землеко�

ристування покупець вирішує самостійно.
Ринкова вартість продажу без ПДВ — 14 914 грн., крім того

ПДВ — 2 982,80 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ —

17 896,80 грн.
Умови продажу: використання за призначенням; утри�

мання об’єкта та прилеглої території в належному санітар�
но�технічному стані; об’єкт не підлягає відчуженню та пе�
редачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам
без збереження зобов’язань, на яких його було придбано;
покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою об’�
єкта до приватизації; переможець аукціону, який відмови�
вся від підписання протоколу аукціону або укладання дого�
вору купівлі�продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку
в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на
аукціоні.

Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37183506900001, грошові кошти у розмірі 10
відсотків початкової ціни (1 790 грн.), вносяться на
р/р № 39216120000003, реєстр. рах. № 661102000013/3 в УДК
у Луганській області, МФО 804013, код 13398493. Одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Луганській області.

Термін прийняття заяв — протягом 47 днів з дня опубліку�
вання цієї інформації.

Аукціон буде проведено через 50 днів з дня опубліку$
вання цієї інформації за адресою: м. Луганськ, пл. Ге$
роїв ВВВ, 3а, каб. 201, тел. 58$53$39.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження
об’єкту.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ�
не відділення ФДМУ по Луганській області.

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

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА  Д

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок Воловецької райради за адресою: За�

карпатська обл., смт Воловець, вул. Пушкіна, 9. Приватизо�
вано фізичною особою за 48 514,00 грн., у т. ч. ПДВ —
8 086,00 грн.

Аукціон

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Школа, що знаходиться на балансі сільськогосподарсько�

го виробничого кооперативу ім. О. Кобилянської, за адре�
сою: Чернівецька обл., Новоселицький р�н, с. Слобода. При�
ватизовано фізичною особою за 500,00 грн., у т. ч. ПДВ —
83,83 грн.

Аукціон під розбирання

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Центральний тепловий пункт, що знаходиться на балансі

ДП «Суднобудівний завод ім. 61 Комунара», за адресою: м.
Миколаїв, мкр. Північний. Приватизовано фізичною особою
за 5 000 грн., у т. ч. ПДВ — 833,34 грн.

Розподільчий пункт, що знаходиться на балансі ДП «Суд�
нобудівний завод ім. 61 Комунара», за адресою: м. Миколаїв,
мкр. Північний. Приватизовано фізичною особою за 5 000,00
грн., у т. ч. ПДВ — 833,34 грн.

Аукціон за методом зниження ціни лота

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Випробувальний цех, що переданий на утримання орен�

дарю ТОВ «Північпромбуд», за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вул. Мірошніченка, 1. Приватизовано фі�
зичною особою за 19 174,72 грн., у т. ч. ПДВ — 3 195,79 грн.

Одноповерхова будівля (гаражні бокси), що передана на
утримання орендарю ТОВ «Північпромбуд», за адресою: Дніп�
ропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мірошніченка, 1. При�
ватизовано фізичною особою за 23 028,70 грн.. у т. ч. ПДВ —
3 838,12 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Клуб, що знаходиться на балансі ТОВ «БДП», за адресою:

Одеська обл., Любашівський р�н, с. Шайтанка. Приватизо�
вано фізичною особою за 4 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 666,67
грн.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Информация
о повторной продаже на аукционе неустановленного

оборудования не завершенного строительством
(расширение) хлебозавода № 2 в г. Евпатория

со снижением на 30%
Балансодержатель — Евпаторийский хлебокомбинат ОАО

«Крымхлеб», 97403, г. Евпатория, ул. Интернациональная, 128.
 Код по ОКПО балансодержателя: 04055469.
Адрес: г. Евпатория, ул. Интернациональная,128.
1. Холодильная установка 1МКТ20$2$0 (дата приобре�

тения — январь 1991).
Стоимость продажи без учета НДС — 11 917,50 грн.;
НДС — 2 383,5 грн.
Начальная стоимость продажи с учетом НДС —
14 301,00 грн.
2. Холодильная установка 1МКТ20$2$0 (дата приобре�

тения — январь 1991).
Стоимость продажи без учета НДС — 11 917,50 грн.;
НДС — 2 383,5 грн.
Начальная стоимость продажи с учетом НДС —
14 301,00 грн.
Сведения об объектах: холодильные установки представ�

ляют собой многоступенчатые холодильные циркуляционные
агрегаты проточного типа и предназначены для охлаждения
жидкого теплоносителя в системах кондиционирования воз�
духа и других системах охлаждения. Холодопроизводитель�
ность, кВт (ккал/час) — 40 (34500);

Мощность потребляемая, кВт — 13,6.
Холодильные установки находятся в заводской упаковке на

закрытом, охраняемом складе.
Условия продажи: дальнейшее использование объектов

определяет покупатель.
Плата за регистрацию заявлений на участие в аукционе в

сумме 17,00 грн. и оплата за объект  приватизации вносится
на р/с № 37187020016362, денежные средства в размере
10% от начальной стоимости продажи в сумме 1430,10 грн.
— на р/с № 37323000016362, получатель — Фонд имущества
Автономной Республики Крым, реквизиты: Управление Госу�
дарственного казначейства в  АРК г. Симферополь, код по
ОКПО 00036860, МФО  824026.

 Ознакомиться с объектами можно в любое время по месту
их нахождения.

Аукцион состоится 10 августа 2004 года в 11.00 по
адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская,17, Фонд
имущества АРК, каб.36, тел. 24$13$19, 25$82$23.

Прием заявлений прекращается за три дня до даты про�
ведения  аукциона.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе неустановленного

оборудования и материалов не
завершенного строительством (расширение)

хлебозаводу № 2 в г. Евпатория
Балансодержатель — Евпаторийский хлебокомбинат ОАО

«Крымхлеб», 97403, г. Евпатория, ул. Интернациональная, 128.
Код по ОКПО балансодержателя: 04055469.
Адрес: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 128.
Сведения об объекте: в состав объекта входят: газовые

горелки БГГ�034�6 шт.; фланец стальной Ду�50 — 86 шт., Ду�
80 — 89 шт., Ду�100 — 17 шт.; шкаф холодильный ШХ�1,2 — 1
шт.; кирпич красный — 1 495 шт., котелок водогрейный — 5
шт., труба ирис 80 — 0,12 т; вал приводной — 1 шт.; насос Г�
20ПА — 4 шт.; прибор 33У�4 — 2 шт.; насос ОПА�20 — 4 шт.;
тестораскаточная машина — 1 шт.; шкаф холодильный — 1
шт.; автомат газированной воды — 2 шт.; вентиль 15КУ16ПЕ
— 15 шт.; газовый счетчик — 2 шт.

Стоимость продажи без учета НДС — 110 230,00 грн.;
НДС — 22 046,00 грн.
Начальная стоимость продажи с учетом НДС —

132 276,00 грн.
Условия продажи: дальнейшее использование объекта

определяет покупатель.
Плата за регистрацию заявлений на участие в аукционе в

сумме 17,00 грн. и оплата за объект приватизации вносится
на р/с № 37187020016362, денежные средства в размере
10% от начальной стоимости продажи в сумме 13 227,60 грн.
— на р/с № 37323000016362, получатель — Фонд имущества
Автономной Республики Крым, реквизиты: Управление Госу�
дарственного казначейства в АРК г. Симферополь, код по
ОКПО 00036860, МФО 824026.

Ознакомиться с объектом можно в любое время по месту
его нахождения.

Аукцион состоится 10 августа 2004 года в 11.00 по

адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, Фонд
имущества АРК, каб. 36, тел. 241$319, 25$82$23.

Прием заявлений прекращается за три дня до даты про�
ведения аукциона.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні не завершених будівництвом
житлових будинків з господарськими приміщеннями
в с. Нові  Обиходи  (Самчинці)  Немирівського району

Номер Кількість Загальна Ступінь Початкова вартість Грошові
садиби кімнат площа будівельної продажу, грн. кошти в

житлового готовності, сумі 10%
будинку, м2  %  від вартості

об’єкта
грн.

з ПДВ

без ПДВ ПДВ з ПДВ

Квартал №13
№ 1 4 87,7 57 2466,00 493,20 2 959,20 296,00

№ 2 4 87,7 63 2695,00 539,00 3 234,00 324,00

№ 3 4 87,7 63 2534,00 506,80 3 040,80 305,00

По житлових будинках виконано: фундаменти з монолітно�
го залізобетону і з/б блоків, цегляні стіни і перегородки, по�
криття зі збірних з/б пустотних плит, дах з шиферним по�
криттям, на веранді шифер зруйнований. Ніякі інші роботи
по будинкам не виконувались. По господарських приміщен�
нях виконано: фундаменти зі збірних з/б блоків, цегляні сті�
ни на садибі № 1 до рівня перемичок, покриття зі збірних
пустотних плит на садибі № 2, а на садибі № 3 покриття зі
з/б плит виконано тільки над приміщенням для худоби. Ніякі
інші роботи по господарських приміщеннях не виконувались.
Благоустрій і огородження не виконувались. По вулиці про�
ходить водогін з водорозбірними колонками загального ко�
ристування. Виконана дорога з твердим покриттям. Село еле�
ктрофіковано, газифіковано, телефонізовано. Мережі енер�
гозабезпечення до вказаних садиб  не виконувались.

Площа земельної ділянки  для кожної садиби — 0,25 га.
Умови продажу об’єктів: збереження первісного призна�

чення; завершити  будівництво об’єкта протягом п’яти років;
заборона  продажу об’єкта та земельної ділянки, на якій роз�
ташований цей об’єкт, до моменту завершення будівництва і
введення об’єкта в експлуатацію; забезпечення вимог техні�
ки безпеки, екологічної безпеки, охорони навколишнього при�
родного середовища під час добудови та подальшого вве�
дення об’єкта в експлуатацію.

Питання відведення, оренди або приватизації земельної
ділянки вирішується за ініціативою покупця самостійно піс�
ля укладання договору купівлі�продажу об’єкта згідно з чин�
ним законодавством.

Реєстраційний збір (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Ре�
гіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області №
37187006000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єк�
та приватизації з урахуванням ПДВ, вносяться  на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області №
37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 3
дні до початку аукціону.

Аукціон відбудеться через 30 днів від дня опублікуван$
ня цієї інформації в газеті “Відомості приватизації” за
адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (вінницька філія
ДАК “Національна мережа аукціонних центрів”) о 10.00.

Ознайомитися з об’єктами можна за адресою їх розташу�
вання. Додаткову інформацію можна одержати за місцем по�
дання заяви.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.
Вінниця, вул. Гоголя, 10 (кімн.14), тел. 35�46�29. Час роботи: з
8.00 до 17.00 (крім вихідних), по п’ятницях з 8.00 до 16.00.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання
60$квартирного житлового будинку № 7

Назва об’єкта: 60�квартирний житловий будинок № 7, що
знаходиться на балансі відділу капітального будівництва Во�
лноваської райдержадміністрації.

Адреса: Донецька обл., Волноваський р�н., смт Новотроі�
цьке.

Відомості про земельну ділянку — 0,38 га.
Ступінь будівельної готовності — 13%.
Відомості про об’єкт: по  60�квартирному житловому буди�

нок розміром в плані 88х12 м, виконані: фундаменти збірно�
монолітні на 100%; плити перекриття підвалу на 100%; стіни
не виконувались.

Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ — 7,03 грн., ПДВ
— 1,41 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 8,44
грн., без вартості земельної ділянки.

Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний
майданчик в належний стан протягом  двох років після укла�
дення договору купівлі�продажу; забезпечити дотримання
правил техніки безпеки та санітарно�екологічних норм, пе�
редбачених законодавством України; здати земельну ділян�
ку місцевим органам самоврядування з додержанням умов
здачі; покупець має право придбати земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт, тільки під забудову; забороняється
продаж об’єкта  до закінчення терміну розбирання та до мо�
менту здійснення повних розрахунків за придбаний об’єкт
приватизації.

Реєстраційний збір в розмірі 17 грн., вноситься в банк
Управління Державного казначейства в Донецькій області на



7 липня 2004 року № 26(314)8
А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
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р/р № 37187561900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа�
вного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 1 грн., що становить 10% від поча�
ткової ціни продажу об’єкта приватизації, вносяться в банк
Управління Державного казначейства в Донецькій області на
р/р № 37313008000034, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа�
вного майна України по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на рахунок № 37186562900001 в банк Управлін�
ня  Державного казначейства у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аук�
ціону. 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, кімната 439а, Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.

Аукціон  буде проведено на 34$й день після публікації
цієї інформації в «Відомостях приватизації» о 10.00 за
адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, Спе$
ціалізована Донецька товарна біржа «Меркурій».

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію  можна  отрима�
ти  за  тел. (0622) 305�41�97.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання

адміністративно$побутового корпусу
Єнакіївського СРП

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00901855.
Назва об’єкта: адміністративно�побутовий корпус Єнакіїв�

ського СРП, що знаходиться на балансі Єнакіївського спеці�
алізованого ремонтного підприємства.

Адреса: Донецька обл, м. Єнакієве, Луганське шосе, 19.
Земельна ділянка під забудову: окремо не виділена.
Ступінь будівельної готовності — 30%.
Відомості про об’єкт: 4�поверхова будівля розміром у пла�

ні 15,6х36,6 м, зроблена зі збірних залізобетонних конструк�
цій; залізобетоні плити, залізобетоні колони, перегородки
цегляні частково зруйновані.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 41 819 грн. 17 коп.,
ПДВ — 8 363 грн. 83 коп.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
50 183 грн. без вартості земельної ділянки.

Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний
майданчик в належний стан протягом двох років після укла�
дення договору купівлі�продажу; забезпечити дотримання
правил техніки безпеки та санітарно�екологічних норм, перед�
бачених законодавством України; здати земельну ділянку міс�
цевим органам самоврядування з додержанням умов здачі;
покупець має право придбати земельну ділянку, на якій розта�
шований об’єкт, тільки під забудову; забороняється продаж
об’єкта до закінчення терміну розбирання та до моменту здій�
снення повних розрахунків за придбаний об’єкт приватизації.

Реєстраційний збір в розмірі 17 грн. вноситься в банк
Управління Державного казначейства в Донецькій області на
р/р № 37187561900001, МФО 834016, код за ЗКПО 13511245,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного май�
на України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 5 019 грн., що становить 10% від
початкової ціни продажу об’єкта приватизації, вносяться в
банк Управління Державного казначейства в Донецькій об�
ласті на р/р № 37313008000034, МФО 834016, код за ЗКПО
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа�
вного майна України по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на рахунок № 37186562900001 в банк Управлін�
ня  Державного казначейства у Донецькій області, МФО
834016, код за ЗКПО 13511245.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення ау�
кціону. 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, кімната 439а, Регіональне відділен�
ня Фонду державного майна України по Донецькій області.

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського,5,
ТОВ «НКУФ «Універсал$Консалтинг».

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
за тел. (0622) 305�41�97.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
відділу економіки Ірпінського міськвиконкому про

повторний продаж на аукціоні об’єкта комунальної
власності — санепідемстанції

Назва об’єкта: незавершене будівництво санепідемстанції.
Адреса: 08296, Київська область, смт Ворзель, вул. Леніна, 32.
Відомості про об’єкт: незавершене будівництво санепідем�

станції складається з 3�поверхової будівлі з підвалом і техні�
чним поверхом загальною площею 2 109 м2, будівлі гаража
на 5 боксів площею 394,7 м2.

Будівництво об’єкта розпочато в 1992 р., припинено в 1996 р.
Земельна ділянка: 0,5 га.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 470 300 грн.
ПДВ: 94 060 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ: 564 360 грн.
Умови продажу: дотримання санітарно�екологічних, техніч�

них норм добудови та подальшої експлуатації об’єкта; благоус�
трій прилеглої території; завершення будівництва без збере�
ження первісного призначення протягом одного року; створен�

ня не менше 10 робочих місць; заборона продажу об’єкта до
завершення будівництва та введення його в експлуатацію.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
оголошення в газеті «Відомості приватизації» в примі$
щенні Київського аукціонного центру ДАК «НМАЦ» за ад$
ресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 42.

Заяви на участь в аукціоні приймаються у відділі економіки
Ірпінського міськвиконкому, к. 36 за адресою: м. Ірпінь, вул.
Шевченка, 2а.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі
17,0 грн., грошові кошти у розмірі 56 436 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта, та кошти під час розра�
хунків за придбаний об’єкт вносяться на рахунок одержувача
коштів виконавчого комітету Ірпінської міської ради
№ 37181500800007 в УДК у Київській області м. Київ, код за
ЄДРПОУ 05408846, МФО 821018.

Прийняття заяв припиняється за три дні до проведення
аукціону. Ознайомитись з об’єктом можна щодня, крім вихід�
них днів, з 9.00 до 16.00. Довідки за тел.: (044) 63�181.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні Лопатинської

лісопильної дільниці
Назва об’єкта: Лопатинська лісопильна дільниця (балан�

соутримувач  ДАП «Львівські авіалінії», адреса: 79000, м. Львів,
Аеропорт ЦА, код за ЗКПО 01130644).

Місцезнаходження: смт Лопатин, Радехівський район,
Львівська область.

Відомості про технічний стан об’єкта: об’єкт складається з
будівлі деревообробного цеху (пилорама) та гаражів з наві�
сом, огорожа цегляна суцільна.

Пилорама являє собою одноповерхову цегляну будівлю
розмірами у вісях 9,0х21,0 м, висотою 4,2 м. Виконано фун�
дамент з бетонних блоків, цегляні стіни в 1,5 цегли, метале�
во�дерев’яні ферми та шиферна покрівля, підлога бетонна.
Оштукатурення внутрішніх стін та фасаду не виконано. Вікон�
ні та дверні прорізи відсутні. Електропроводка та електро�
прилади відсутні. Виконано фундамент під обладнання. За�
гальна площа пилорами 165 м2.

Гаражі — одноповерхова будівля Г�подібної форми розмі�
рами у вісях 30х6,26 +16,3х6,26 м. Виконано фундаменти, сті�
ни та перегородки цегляні, залізобетонні перекриття з реб�
ристих та пустотілих плит та дерев’яне перекриття, шиферна
покрівля, бетонна основа під підлогу, частково виконано ошту�
катурення стін та встановлено дверні та віконні прорізи на
50%. Частково проведена електропроводка. Висота будівлі
3 м. Загальна площа гаражів 211,4 м2.

Навіс — відкрита споруда з цегляної стіни товщиною в одну
цеглу та металевих колон на бетонній основі. Покрівля шифе�
рна по дерев’яних брусках. Розміри — 4,6х20,0 м. Стіни нео�
штукатурені. Висота 2,2 м. Земляна основа. Площа навісу 92 м2.

Цегляна огорожа — з червоної цегли товщиною 25 см, дов�
жиною 150 м та висотою 2 м, фундамент бетонний. Зруйно�
вана на 20%.

Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується
новим власником за встановленим законом порядком після
підписання договору купівлі�продажу.

Загальна площа забудови:  468,4 м2.
Ступінь будівельної готовності: 65%.
Умови продажу: дотримання вимог щодо збереження охо�

рони навколишнього середовища згідно чинного законодав�
ства; завершення будівництва без збереження первісного
призначення об’єкта протягом п’яти років з моменту укла�
дення договору купівлі�продажу; заборона продажу об’єкта
до завершення будівництва та введення його в експлуата�
цію; у випадку відмови переможця аукціону від підписання
договору купівлі�продажу об’єкта в п’ятиденний термін з дня
затвердження протоколу аукціону, сплачується штраф в роз�
мірі 20  відсотків від кінцевої ціни продажу ОНБ.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 36 756 грн., ПДВ ста�
новить 7 351,20 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням  ПДВ
— 44 107,20 грн.

Грошові кошти в розмірі 4 410,72 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок № 37310009000186, одержувач коштів: Регіональне
відділення ФДМУ по Львівській області, код за ЗКПО 20823070;
банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО  825014.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гривень вносить�
ся на розрахунковий рахунок № 37180500900001, одержувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
код за ЗКПО 20823070; банк одержувача — УДК у Львівській
області, МФО 825014.

В призначені платежу слід вказати за що сплачуються дані
кошти.

Заяви приймаються протягом 27 днів з моменту публікації
інформації у «Відомостях приватизації».

Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публіка$
ції інформації у «Відомостях приватизації» об 11.00 за
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, другий по$
верх, кімната 40.

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

Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул.
Січових Стрільців, 3, другий поверх, кімната 40, тел./факс
72�49�10.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання —

гуртожитку на 200 місць
Назва об’єкта: гуртожиток на 200 місць (балансоутриму�

вач:  Вище професійне училище №75, адреса: 80760, вул.
Горішнє Підзамче, 2, смт  Поморяни, Золочівський район,
код за ЗКПО 05537153).

Місцезнаходження: смт Поморяни, Золочівський район,
Львівська область.

Відомості про технічний стан об’єкта: будівництво розпочате
у 1993 році. За проектом — чотириповерхова цегляна будівля.
Об’єкт не був законсервований, тому конструкції зазнали знач�
них пошкоджень від атмосферних опадів. Спостерігається руй�
нування цегляної кладки, плит перекриття цокольного поверху.
На ділянках, де плит перекриття немає, в бетонних блоках фун�
даменту з’явились тріщини. Інженерне забезпечення відсутнє.

Виконані такі роботи: виритий котлован; змонтований фу�
ндамент із залізобетонних подушок і бетонних блоків на 85%;
перекритий цокольний поверх залізобетонними плитами на
70%; влаштовані цегляні перегородки в підвальних примі�
щеннях на 50%; виконана цегляна кладка стін і перегородок
першого поверху на 30%.

Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується
новим власником за встановленим законом порядком після
підписання договору купівлі�продажу.

Площа земельної ділянки: 0,5 га.
Ступінь будівельної готовності: 20%.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний

майданчик в належний стан протягом одного року після укладен�
ня договору купівлі�продажу; питання землекористування вирі�
шує новий власник з органом місцевого самоврядування згідно
з чинним законодавством; забезпечити дотримання правил тех�
ніки безпеки, санітарних та екологічних норм, передбачених за�
конодавством України; заборона продажу об’єкта на термін роз�
бирання та до моменту здійснення покупцем повних розрахунків
за придбаний об’єкт; у випадку відмови переможця аукціону від
підписання договору купівлі�продажу об’єкта в п’ятиденний тер�
мін з дня затвердження протоколу аукціону, сплачується штраф в
розмірі 20  відсотків від кінцевої ціни продажу ОНБ.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 700 грн., ПДВ ста�
новить 1 940 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням  ПДВ
— 11 640 грн.

Грошові кошти в розмірі 1 164 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації,  вносяться на раху�
нок № 37310009000186, одержувач коштів: Регіональне відді�
лення  ФДМУ по Львівській області, код 20823070; банк оде�
ржувача — УДК у Львівській області, МФО  825014.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 гривень та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на роз�
рахунковий рахунок № 37180500900001, одержувач коштів: Ре�
гіональне відділення ФДМУ по Львівській області, код 20823070;
банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО  825014.

Заяви приймаються протягом 27 днів з моменту публікації
інформації у «Відомостях приватизації».

Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публіка$
ції інформації у «Відомостях приватизації» об 11.00 за
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, другий по$
верх, кімната 40.

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

Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул.
Січових Стрільців, 3, другий поверх, кімната 40, тел./факс
72�49�10.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні невстановленого

устаткування та обладнання
Назва об’єкта: невстановлене устаткування та обладнання,

придбане для об’єкта незавершеного будівництва — Експе�
риментальна фабрика спортивного інвентаря м. Сколе
(с. Дубина), Львівська область.

№ пор. Назва обладнання, марка, рік випуску Кількість, шт.

1 Манометр МТС�711,1992 1
2 Градирні ККТ�9, 1990 2
3 Шафа упр.котл. 230/3,1991 1
4 Шафа упр. котл. 230/4,1991 1
5 Шафа упр. котл. 230/5,1991 1
6 Ящик БВП�1, 1991 3
7 Машина КУ�002, 1991 1
8 Візок накопичувальний ТНШ1, 1991 4
9 Транспортер ТУ�01, 1991 1

10 Візок накопичувальний РМНК�3, 1991 1
11 Конвеєр КПП�1, 1993 1
12 Пристрій для клею УКК1, 1991 1
13 Пристрій для транспортування рулонів УПП�2, 1991 7
14 Пристрій для передачі напівфабрикатів УПП�4, 1991 1
15 Пристрій для транспортування рулонів УТ�22, 1991 5
16 Пристрій для транспортування рулонів УГК�1, 1991 10
17 Пристрій захисний для перероблення клею

УВК�1, 1991 3
18 Пристрій для передачі напівфабрикатівУПП�2, 1991 6
19 Пристрій для намазування деталей РМНК�5, 1991 1
20 Пристрій для намазування клею РМНК�3, 1991 2
21 Щити автоматичні, 1997 3
22 Конвеєр подачі готової продукції КПП�1, 1991 1
23 Зварювальний апарат ВД�306, 1991 1
24 Ліфт вантажний 427, 1993 1
25 Машина швейна 330�80, 1994 5
26 Машина швейна 3823кл, 1994 3
27 Машина швейна 1022м, 1994 2
28 Машина швейна СПР�1м, 1995 2
29 Прес МГП�2У, 1993 2
30 Кран�штабелятор, 1995 1
31 Прес ПГТП�45, 1995 1
32 Прес ПКТ�16�0, 1993 1
33 Машина розкрійна АСГ�13, 1995 1
34 Машина МФКТ, 1993 1
35 Компресор ПКСК�1, 1995 2
36 Ел. двигун 11кВт/980об., 1995 1
37 Ел. двигун 4АМ 5,5 кВт/1000об., 1995 1
38 Ел. двигун 5кВт/1000об., 1994 3
39 Стартер ВОС�220, 1990 150
40 Стартер СК�220, 1995 194
41 Лампи люмінесцентні ЛБ�40, 1995 80
42 Запірна арматура 12б2бк, 1996 10
43 Термометр ТГ2С�711, 1991 1
44 Пристрій для транспортування рулонів УТР�2, 1993 4
45 Манометр МТП�100, 1991 1
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А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И

Обладнання знаходиться на балансі Дирекції по будівниц�
тву Експериментальної фабрики спортивного інвентаря, ад�
реса дирекції: м. Сколе, вул. Данила Галицького, 52, ЗКПО
04864239.

Місцезнаходження обладнання: с. Дубина,  Сколівський ра�
йон, Львівська область.

Умови продажу: подальше використання за власним ви�
значенням покупця; передача невстановленого обладнання
покупцеві здійснюється після сплати повної вартості; у міся�
чний термін з моменту підписання акта приймання�передачі
покупець зобов’язаний вивезти придбане обладнання.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 55 880,47 грн., ПДВ
становить 11 176,09 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням  ПДВ
— 67 056,56 грн.

Грошові кошти в розмірі 6 705,66 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок № 37310009000186, одержувач коштів: Регіональне
відділення  ФДМУ по Львівській області, код 20823070; банк
одержувача – УДК у Львівській області, МФО 825014.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 гривень та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на роз�
рахунковий рахунок № 37180500900001, одержувач коштів: Ре�
гіональне відділення ФДМУ по Львівській області, код 20823070;
банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО  825014.

Заяви приймаються протягом 27 днів з моменту публікації
інформації у газеті «Відомості приватизації».

Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публіка$
ції інформації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00
за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, другий
поверх, кімната 40.

Ознайомитись з об’єктом (обладнанням) можна за місцем
його розташування в робочі дні.

Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул.
Січових Стрільців, 3, другий поверх, кімната 40, тел./факс
72�49�10.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання

житлового будинку
Назва об’єкта: житловий будинок, який знаходиться на ба�

лансі ВАТ «Вознесенська агропромтехніка».
Адреса: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Зоряна.
Відомості про об’єкт: виконано — буто�бетонний фунда�

мент, стіни будинку з силікатної цегли до рівня перекриття,
приміщення підвалу не перекрито плитами.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки:
0,18 га.

Ступінь будівельної готовності: 20%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 336 грн., ПДВ — 67,2 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

403,2 грн.
Умови продажу: розібрати об’єкт строком до одного року з

моменту переходу до покупця права власності на об’єкт; пе�
редати земельну ділянку з додержанням умов здачі відпові�
дному органу місцевого самоврядування протягом одного року
після розбирання об’єкта; заборона відчуження об’єкта на
термін його розбирання; забезпечити дотримання вимог еко�
логічної безпеки, охорони навколишнього природного сере�
довища під час розбирання об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184003000049 в Управлінні Державного казначейст�
ва по Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.

Грошові кошти в сумі 40,5 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості продажу об’єкта, вносяться на р/р №
37318006000049, в Управлінні Державного казначейства по
Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, в конференц$залі Регіонального відділення ФДМУ
по Миколаївській області об 11.00.

Прийняття заяв для участі в аукціоні здійснюється з 8.00
до 17.00 і закінчується за три дні до початку аукціону.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Миколаївсь�
ка обл., м. Вознесенськ, вул. Зоряна.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду держмайна України по Миколаївській об�
ласті, 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6�й поверх, кімн.
12, тел. (0512) 47�03�81, 47�84�59.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання
реконструкції будови Жовтневого РВВС

Назва об’єкта: реконструкція будови Жовтневого РВВС,
який знаходиться на балансі ВКБ УМВС України в Мико�
лаївській області.

Адреса: м. Миколаїв, вул. Ольшанців.
Відомості про об’єкт: виконано — стрічковий з/б фунда�

мент, стіни підвалу з блоків ФСБ, підвал перекрито плитами.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки:

0,0375 га.
Ступінь будівельної готовності: 14%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 140 грн., ПДВ — 228

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

1 368 грн.
Умови продажу: погасити кредиторську заборгованість за

об’єкт в сумі 21 047 грн. протягом 2 місяців від дати нотаріаль�
ного посвідчення договору купівлі�продажу; розібрати об’єкт
строком до одного року з моменту переходу до покупця права
власності на об’єкт; передати земельну ділянку з додержан�
ням умов здачі відповідному органу місцевого самоврядуван�
ня протягом одного року після розбирання об’єкта; заборона
відчуження об’єкта на термін його розбирання, забезпечити

дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколиш�
нього природного середовища під час розбирання об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184003000049 в Управлінні Державного казначейст�
ва по Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.

Грошові кошти в сумі 137 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості продажу об’єкта, вносяться на р/р №
37318006000049, в Управлінні Державного казначейства по
Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, в конференц$залі Регіонального відділення ФДМУ
по Миколаївській області, об 11.00.

Прийняття заяв для участі в аукціоні здійснюється з 8.00
до 17.00 і закінчується за три дні до початку аукціону.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: м. Миколаїв,
вул. Ольшанців.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду держмайна України по Миколаївській об�
ласті, 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6�й поверх, кімн.
12, тел. (0512) 47�03�81, 47�84�59.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності

Назва об’єкта: лазня.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Менський р�н, с. Ми�

колаївка, вул. Леніна, 44.
Характеристика об’єкта: розмір об’єкта 16х12 м. Зроблено

фундамент з бетонних блоків висотою 1,8 м над рівнем зем�
лі. Будівельна готовність об’єкта — 5%.

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на дода�
ну вартість: 1 128 грн.

Податок на додану вартість — 225,6 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 1 353,6 грн.
Умови продажу: під розбирання демонтаж об’єкта; прове�

дення рекультивації землі до 15.08.2005, передача по акту
приймання�передачі органу місцевого самоврядування та за�
безпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколиш�
нього природного середовища під час розбирання об’єкта.

Застава: грошові кошти в розмірі 136 грн.
Назва об’єкта: 12$квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Щорс, вул. Архі�

тектурна, 17б.
Характеристика об’єкта: розмір об’єкта 40х12 м. Виконано

підвальне приміщення 2,4 м з бетонних блоків та цегляна
кладка першого поверху. Другий поверх частково перекри�
тий залізобетонними плитами. Будівельна готовність об’єк�
та 25%.

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на дода�
ну вартість: 25 081 грн.

Податок на додану вартість — 5 016,2 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

30 097,2 грн.
Умови продажу: під розбирання, демонтаж об’єкта, прове�

дення рекультивації землі протягом одного року після підпи�
сання договору купівлі�продажу, передача по акту прийман�
ня�передачі органу місцевого самоврядування та забезпе�
чення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час розбирання об’єкта.

Застава: грошові кошти в розмірі 3 010 грн.
Застава: грошові кошти, що становить 10% від початкової

вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37312006000431, одер�
жувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк
одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.

Плата за реєстрацію заяви на приватизацію у розмірі 17 грн.
та розрахунки за об’єкт вносяться на р/р № 37187500900002,
одержувач РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк
одержувача — УДК в Чернігівській обл., МФО 853592.

Кінцевий термін прийняття заяв — 9 серпня 2004 року.
Аукціон відбудеться 13 серпня 2004 р. об 11$й годині

за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Додаткову інформацію по об’єктах можна отримати в Ре�

гіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за ад�
ресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел.
176�302 з 8�ї до 17�ї год. (крім вихідних).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні зі знижкою початкової
вартості до 30% об’єктів державної власності

Назва об’єкта: школа.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Бобровицький р�н,

с. Осокорівка, вул. Конторська, 3а.
Характеристика об’єкта: виконано фундамент з бетонних

блоків розміром 54х14 м з внутрішніми перегородками, ви�
сотою 2,4 м. Площа виділеної земельної ділянки 1,2 га. Зага�
льна будівельна готовність — 10%.

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на дода�
ну вартість — 18 583,33 грн.

Податок на додану вартість — 3 716,67 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 22 300 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу: під розбирання; демонтаж об’єкта, прове�

дення рекультивації землі до 15.08.2005, передача по акту
приймання�передачі органу місцевого самоврядування та за�
безпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколиш�
нього природного середовища під час розбирання об’єкта.

Застава: грошові кошти в розмірі 2 230 грн.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Прилуцький р�н, с.

Рудівка, вул. Космонавтів, 24.
Характеристика об’єкта: зведено стіни першого поверху з

силікатної цегли розміром 10х12 м з внутрішніми перегород�
ками та підвальне приміщення розміром 12х5 м. Площа виді�

леної земельної ділянки — 0,1 га. Загальна будівельна готов�
ність — 15%.

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на дода�
ну вартість — 1 566,67 грн.

Податок на додану вартість — 313,33 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 1 880 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу: під розбирання; демонтаж об’єкта, прове�

дення рекультивації землі до 15.08.2005, передача по акту
приймання�передачі органу місцевого самоврядування та за�
безпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколиш�
нього природного середовища під час розбирання об’єкта.

Застава: грошові кошти в розмірі 188 грн.
Застава: грошові кошти, що становлять 10% від початкової

вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37312006000431, одер�
жувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк
одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.

Плата за реєстрацію заяви на приватизацію у розмірі 17
грн. та розрахунки за об’єкт вносяться на р/р №
37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК в Чернігівській обл.,
МФО 853592.

Кінцевий термін прийняття заяв — 9 серпня 2004 року.
Аукціон відбудеться 13 серпня 2004 р. об 11$й годині

за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Додаткову інформацію по об’єктах можна отримати в Ре�

гіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за ад�
ресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел.
176�302 з 8�ї до 17�ї год. (крім вихідних).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

м’ясопереробного комплексу
Назва об’єкта: м’ясопереробний комплекс.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Макси�

міхіна, 3.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входять:
прохідна розміром 8х6 м з білої цегли з внутрішніми пере�

городками, дах перекритий шифером (60%), будівельна го�
товність —  40%;

склад розміром 36х12х6 м з червоної цегли, перекритий
залізобетонними плитами, будівельна готовність — 50%;

котельня розміром 25х12х5 м з червоної цегли, частково
виконано перекриття залізобетонними плитами (13 шт.), бу�
дівельна готовність — 40%;

забійний цех розміром 31х12 м з червоної цегли, двопове�
рховий, перекритий залізобетонними плитами, будівельна
готовність — 40%;

гараж розміром 17х12 м з червоної цегли, перекритий за�
лізобетонними плитами;

м’ясопереробне відділення розміром 54х18 м з червоної
цегли, висотою 6 м, другий поверх, перекритий частково пли�
тами (8 шт.), будівельна готовність — 30%;

консервне відділення розміром 24х12 м з червоної цегли,
висотою 3 м, з підвальним приміщенням, будівельна готов�
ність — 20%;

паркан, огороджений бетонними плитами довжиною 270х90 м,
будівельна готовність — 95%.

Площа земельної ділянки під забудову — 1,1 га. Загальна
будівельна готовність об’єкта незавершеного будівництва
м’ясопереробного комплексу становить 20%.

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на дода�
ну вартість: 169 180,58 грн.

Податок на додану вартість — 33 836,12 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

203 016,70 грн.
Умови продажу: під добудову без збереження профілю про�

тягом двох років після підписання договору купівлі�продажу;
протягом року з моменту підписання договору купівлі�продажу
оформити право забудовника на об’єкт та виготовити проек�
тну документацію на закінчення будівництва; заборона про�
дажу до моменту завершення будівництва та введення в екс�
плуатацію, забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час добудови об’�
єкта; розстрочка платежу згідно з чинним законодавством.

Застава: 20 502 грн.
Застава: грошові кошти, що становить 10% від початкової

вартості об’єкта приватизації, вноситься на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл.,
МФО 853592. Без ПДВ.

Плата за реєстрацію заяви на приватизацію у розмірі 17
грн. та розрахунки за об’єкт вносяться на р/р №
37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК в Чернігівській обл.,
МФО 853592.

Кінцевий термін прийняття заяв — 9 серпня 2004 року.
Аукціон відбудеться 13 серпня 2004 р. об 11$й годині

за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Додаткову інформацію по об’єкту можна отримати в Регіо�

нальному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за адре�
сою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел.
176�302 з 8�ї до 17�ї год. (крім вихідних).

Інформацію, опубліковану в газеті «Відомості прива�
тизації» від 09.06.2004 № 22 (310) на стор. 13 в рубриці
«Незавершене будівництво» про приватизацію об’єкта
незавершеного будівництва — промислової бази до$
мобудування № 3 на Куліндорівському промвузлі
(м. Одеса) центральним апаратом ФДМУ, вважати не�
дійсною в зв’язку з наказом ФДМУ від 01.07.2004
№ 1314 «Про скасування наказу ФДМУ від 01.06.2004
№ 1053 «Про внесення змін до наказу ФДМУ від
09.03.2000 № 472 «Про перелік об’єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації».
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ПІДСУМКИ     АУКЦІОНУ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ 69$го СПЕЦІАЛIЗОВАНОГО АУКЦIОНУ ЗА ГРОШОВІ КОШТИ
(затверджено наказом ФДМУ від 23.06.2004 № 1231)

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 294$33$28

Сума
грошових

коштів,
прийня�

тих до
сплати,

грн.

00116895
00178594

00178713

00181036
00181496
00181585
00292238
00372405

00372925
00373117
00378595
00380636
00383107
00385537
00386991

00412406
00412429
00412458
00413127
00413245
00414411
00414463
00414999
00447497
00476613

00483493
00483547
00486356
00486793
00488993
00688002

00709537

00727305
00846279
00847417
00851577
00951468

00951801
00953177

00953266
01034969

01237616
01294446

01349791

01350156

01373341

01432115
02042356
02968487

03116016

03327718

04617588

04634150
04679276
04775608
05428116
05489394
05491089

05491161
05491304

05509760
05511627
05533112

05784934
13764236

14209896

14307268

14308291

14312499

4314682

19356455
20161219
20900183
21810683
22776959

23965674

24843341

25315029
25369798
30063630

30464961
30704866
30704892

ВАТ « ДНІСТРОГЕСБУД»
ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗА�
ВОД»
ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД»
ВАТ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНИК»
ВАТ «ТРЕСТ «СВЕРДЛОВСЬКШАХТОБУД»
ВАТ «ТРЕСТ  «КРАСНОДОНШАХТОБУД»
ВАТ «КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР»
ВАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦУКРО�РАФІНАД�
НИЙ ЗАВОД»
ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»
ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
ВАТ «ЖИТОМИРХЛІБ»
ВАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»
ВАТ «ПРИКАРПАТТЮТЮН»
САТ «ДЕРЕБЧИНСЬКЕ»
ВАТ «БУРЯКОРАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬ�
КИЙ»
ВАТ «АГРОФІРМА  «ГЛОБІВСЬКА»
ВАТ «ПЕРЕМОГА»
ВАТ «САД»
ВАТ «ЖОВТНІВКА»
ВАТ «ДНІСТРОВСЬКИЙ»
ВАТ «АЗОВСЬКИЙ»
ВАТ «МИР»
ВАТ «ПЛОДОРОЗСАДНИК  «ЛУГАНСЬКИЙ»
ВАТ «БЕРИСЛАВСЬКИЙ СИРЗАВОД»
ВАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО�РИБОВОДНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»
ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМ. ЧКАЛОВА»
ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД  «РОЗОВСЬКИЙ»
ВАТ «КЕГИЧІВКА»
ВАТ «СИВАСЬКЕ»
ВАТ «ОЛЕШИНСЬКЕ»
ВАТ «СТАРОБЕШІВСЬКИЙ КОМБІКОРМО�
ВИЙ ЗАВОД»
ВАТ СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО
«СМІЛАПЛЕМСЕРВІС»
ВАТ «ЧЕРНІГІВЗООВЕТПРОМПОСТАЧ»
ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМЕНІ ЛІТВІНОВА»
ВАТ «БОНДАРІВСЬКЕ»
ВАТ «ЛУЧЕЗАРНИЙ»
ВАТ «МЕЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРО�
ДУКТІВ»
ВАТ «КАГАРЛИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
ВАТ «ВАПНЯРСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРО�
ДУКТІВ»
ВАТ «РАХНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МЕЛІОРАТОР»
ВАТ «КРАМАТОРСЬКЖИТЛОБУД»
СВАТ «ОЛЬГОПІЛЬСЬКЕ РИБОВОДНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»
ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕ�
ТОННИХ ВИРОБІВ»
ВАТ  «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ
ЗАВОД»
ВАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОН�
НИХ ВИРОБІВ»
ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ»
ВАТ «ФАВОРИТ»
ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКА ФАБРИКА  «ХУДОЖНЄ
ТКАЦТВО»
ВАТ «АНТРАЦИТІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10962»
ВАТ «ЯКИМІВСЬКИЙ ЛИВАРНО�МЕХАНІЧ�
НИЙ ЗАВОД   «СТАНДАРТ»
ВАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬ�
КО�ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО ПО ТУРБОКОМП�
РЕСОРАХ»
ВАТ «АГРО�АЗОВ»
ВАТ «КРИМЕНЕРГОБУД»
ОАО «СТРОИТЕЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  №17»
ВАТ «ДОНІНВЕСТБУД»*
ВАТ «МАКАРІВСЬКА  «СІЛЬГОСПХІМІЯ»
ВАТ «ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄ�
МСТВО ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ
РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»
ВАТ «АГРОБІЗНЕС�НВ»
ВАТ «ГОРОДОЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГ�
РОХІМ»
СВАТ «САДОВОД»
ВАТ «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКМОЛЗАВОД  №1»
ВАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО
ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»
ВАТ «ДРУКМАШ»
ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО�ТЕХНОЛО�
ГІЧНЕ БЮРО  «ІНОС»
ВАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 2365»
ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИ�
РОБІВ»
ВАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІ�
ВНИЦТВА»
ВАТ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕ�
ТИСТ»
ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗА�
ВОД»
ВАТ «ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»
ВАТ «ШАХТОБУДІНДУСТРІЯ»
ВАТ «РОДНІКИ»
ВАТ «СВІТЛОФОР»
ВАТ «КАМ,ЯНЕЦЬ�ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
«ЕЛЕКТРОН»
ВАТ «НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «СИГ�
НАЛ»
ВАТ «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»
ВАТ «ДУБРОВИЦЬКИЙ ЗАВОД  «МЕТАЛІСТ»
ВАТ «РОЗДОЛЬНЕ»
ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕ�
ТОННИХ ВИРОБІВ»
ВАТ «АГРОПРОМБУДКОМПЛЕКТ»
ВАТ «ВИРОБНИЦТВО  «ТЕХНІК»
ВАТ «ТРАНСПОРТНИК»

4347213 679800   0.25  0.25 0,01 0 1 0 6800 0 1 0 6800 0 0 0 0 0 679800 0 6800
5852975 2292840   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 2292680 10

3544009,25 1272256   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 1272096 10

308853 118163   0.25  0.25 0,01 0 1 0 100 0 1 0 100 0 0 0 0 0 10000 108163 100
1808776 583823   0.25  0.25 0,01 0 1 0 300 0 1 0 300 0 0 0 0 0 30000 553823 300

850326 256694   0.25  0.25 0,01 0 1 1 100 10 1 1 100 10 0 0 0 0 11000 245694 110
1040100 277040   0.25  0.25 0,01 0 2 0 1300 0 2 0 1300 0 0 0 0 0 130000 147040 1300

6196010,5 679996   0.25  0.25 0,01 0,005 8 0 6800 0 8 0 6800 0 0 0 0 0 679996 0 6800

14388336 5755334   0.25  0.25 0,0625 0 1 1 15 10 1 1 15 10 0 0 0 0 400 5754934 25
3982064 1025678   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 64104 0 1 0 64104 0 0 0 0 1025664 14 64104
2801622 1120648   0.25  0.25 0,22813 0,16406 9 6 627 255030 9 6 626,83 255029,78 0 0 0,17 0,22 1120648 0 255656,61

463400 5360   0.25  0.25 0,01026 0 1 0 55 0 1 0 55 0 0 0 0 0 5360 0 55
4630628 853792   0.25  0.25 0,0625 0 2 1 125 10 2 1 125 10 0 0 0 0 2160 851632 135

75360 907   1.0 12.4 1 0 3 0 774 0 3 0 774 0 0 0 0 0 774 133 774

2898253 1159300   0.25  0.25 0,0625 0 1 1 15 10 1 1 15 10 0 0 0 0 400 1158900 25
1954700 703692   0.25  0.25 0,0625 0 4 1 70 20 4 1 70 20 0 0 0 0 1440 702252 90
1662650 336140   0.25  0.25 0,01 0 1 0 100 0 1 0 100 0 0 0 0 0 10000 326140 100
6184864 679920   0.25  0.25 0,01141 0,00882 16 0 7760 0 16 0 7760 0 0 0 0 0 679920 0 7760
2849300 1023784   0.25  0.25 0,06282 0,044 7 0 64315 0 7 0 64314,94 0 0 0 0,06 0 1023784 0 64314,94
2789800 1034423   0.25  0.25 0,06251 0,05873 5 0 64666 0 5 0 64665,99 0 0 0 0,01 0 1034423 0 64665,99

512731 105032   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105032 0
6646400 1715840   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1715840 0

626390 602480   0.25  0.25 0,01449 0,00847 3 2 2520 6210 3 2 2520 6210 0 0 0 0 602480 0 8730
1262460 237570   0.25  0.25 0,08167 0,04662 19 6 2782 16620 19 6 2781,79 16619,92 0 0 0,21 0,08 237570 0 19401,71

1837200 1362845   0.25  0.25 0,0625 0 1 2 15 23010 1 2 15 23010 0 0 0 0 368400 994445 23025
10366100 4142680   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 4142520 10

8379877 16742156   0.05  0.05 0,0125 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 80016741356 10
4032080 1612320   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1612320 0
2847706 884760   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 884760 0
4852600 1940880   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1940880 0
2705200 470519   0.25  0.25 0,01 0 3 1 125 10 3 1 125 10 0 0 0 0 13500 457019 135

595720 595721   0.25  0.25 0,01699 0,01223 1 4 100 10020 1 4 100 10020 0 0 0 0 595721 0 10120

234060 93624   0.25  0.25 0,04438 0,03256 7 1 1655 2500 7 1 1654,97 2500 0 0 0,03 0 93624 0 4154,97
2794832 2910356   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 2910196 10
1340410 1307128   0.25  0.25 0,06251 0,05893 1 1 15 81700 1 1 15 81700 0 0 0 0 1307128 0 81715
7646023 3058400   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3058400 0
2262000 904800   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 904800 0

2104900 420975   0.25  0.25 0,0111 0,0066 9 1 4662 10 9 1 4662 10 0 0 0 0 420975 0 4672
5829402 2330961   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 2330801 10

3561000 1169772   0.25  0.25 0,06252 0,05988 0 2 0 73130 0 2 0 73130 0 0 0 0 1169772 0 73130
1941500 776600   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776600 0

23500 9400   0.25  4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9400 0
464400 185760   0.25  0.25 0,01 0 2 1 200 10 2 1 200 10 0 0 0 0 21000 164760 210

536900 214760   0.25  0.25 0,02654 0,02018 3 1 1700 4000 3 1 1699,99 4000 0 0 0,01 0 214760 0 5699,99

2394302 957721   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 957561 10

6080870 2432348   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2432348 0

2211902 884758   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 884598 10
199343 79738   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79738 0

2964864 1185946   0.25  0.25 0,0625 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 160 1185786 10

485128,25 194051   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194051 0

484680 193872   0.25  0.25 0,01 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 1000 192872 10

310419 124164   0.25  0.25 0,01409 0,00901 5 0 1749 0 5 0 1749 0 0 0 0 0 124164 0 1749

6663200 1451136   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1451136 0
1043340 417989   0.25  0.25 0,10388 0,07806 7 3 31430 12010 5 3 31409,97 12009,95 2 0 0,03 0,05 417989 0 43419,92

310330 124132   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124132 0
1533909 612464   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612464 0
1931308 772523   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772523 0
3727717 679800   0.25  0.25 0,01 0 0 1 0 200 0 1 0 200 0 0 0 0 20000 659800 200

5258951 660800   0.25  0.25 0,01 0 0 2 0 210 0 2 0 210 0 0 0 0 21000 639800 210
322000 115920   0.25  0.25 0,03891 0,01717 11 0 4510 0 11 0 4509,95 0 0 0 0,05 0 115920 0 4509,95

1859500 301800   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301800 0
9636716,25 542667   1.75  1.75 0,4375 0 3 1 2520 10 3 1 2520 9,63 0 0 0 0,37 5782 536885 2529,63
22494700 8998000   0.25  0.25 0,0625 0 2 1 20 10 2 1 20 10 0 0 0 0 480 8997520 30

500042,75 172072   0.25  4.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172072 0
1171580 430632   0.25  0.25 0,01 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 1000 429632 10

217100 86840   0.25  0.25 0,02775 0,01543 4 0 2410 0 4 0 2409,99 0 0 0 0,01 0 86840 0 2409,99

7065413 2826170   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2826170 0

3520100 1408040   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1408040 0

7957700 3183080   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3183080 0

66458910 9302328   0.5  0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9302328 0

2276500 676056   0.25  0.25 0,02235 0,0103 12 1 15100 10 12 1 15100 10 0 0 0 0 676056 0 15110
426165 169466   0.25  0.25 0,01 0 1 0 200 0 1 0 200 0 0 0 0 0 20000 149466 200

6780400 1431207   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 1431047 10
4314887 1725956   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1725956 0

39866400 15946240   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 15946080 10

3018731 1055304   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 1055144 10

604500 241800   0.25  0.25 0,01975 0,01458 8 0 4775 0 8 0 4775 0 0 0 0 0 241800 0 4775

1310775 524310   0.25  0.25 0,01 0 1 0 5200 0 1 0 5200 0 0 0 0 0 520000 4310 5200
6145662 518344   0.25  0.25 0,01 0 2 0 310 0 1 0 300 0 1 0 0 0 30000 488344 300

627335 171608   0.25  0.25 0,01 0 4 0 400 0 4 0 400 0 0 0 0 0 40000 131608 400

993900 389564   0.25  0.25 0,01001 0,00801 5 0 3900 0 5 0 3900 0 0 0 0 0 389564 0 3900
3214900 1268040   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1268040 0
2131800 852720   0.25  0.25 0,0625 0 1 0 840 0 1 0 840 0 0 0 0 0 13440 839280 840
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Назва підприємства

Акцій
запро�

понова�
но,
шт.

Сума заявлених
грошових коштів,

грн.

фіз.
осіб

юр.
осіб

Акцій
прода�

но,
шт.

Подано заяв,
шт.

Номі�
нальна

вар�
тість
акції,
грн.

фіз.
особами

юр.
особами

Зали�
шок

акцій,
шт.

Серед�
ня

ціна
до про�

дажу,
грн.

Сума грошових
коштів, прийнятих

до сплати

Сума грошових
коштів, що
підлягають

поверненню

Почат�
кова
ціна
акції,
грн.

Задоволено
заяв

фіз.
осіб

юр.
осіб

фіз.
осіб

юр.
осіб

Кількість
недопущених

заяв

фіз.
осіб

юр.
осіб

фіз.
особам

юр.
особам

Розмір
статут�

ного фонду,
грн.

Аук�
ціон�

на ціна
акції,
грн.

* Підприємство знято з аукціону згідно наказу ФДМУ від 23.06.2004 № 1231
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1.  Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів Укра�

їни «Про особливості приватизації підприємств Державної
акціонерної компанії «Укррудпром», «Про приватизацію дер�
жавного майна» та «Про Державну програму приватизації» і
регламентує застосування способів приватизації пакетів ак�
цій, які передані до статутного фонду Державної акціонерної
компанії «Укррудпром» (далі — Укррудпром).

1.2. Положення  встановлює порядок підготовки та прове�
дення викупу, конкурсу з обмеженою участю, спеціального
конкурсу з обмеженою участю з приватизації підприємств
Укррудпрому та регулює правовідносини, що виникають між
суб’єктами приватизації.

У разі прийняття рішення згідно з чинним законодавством
про проведення відкритих торгів, продаж пакета акцій під�
приємства Укррудпрому здійснюється на загальних засадах
згідно з процедурою, визначеною Положенням про порядок
підготовки та проведення відкритих торгів, затвердженим
наказом Фонду державного майна України від 02.07.1998
№ 1303 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
03.07.1998 за № 416/2856.

1.3. У разі прийняття рішення згідно з чинним законодав�
ством  про проведення пільгового продажу акцій підприємств
Укррудпрому, такий продаж здійснюється згідно з Поряд�
ком проведення пільгового продажу акцій відкритих акціоне�
рних товариств, затвердженим наказом Фонду державного
майна України від 03.07.2000 № 1368 та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 428/4649. У цьо�
му разі розмір пакета акцій підприємств Укррудпрому, що
підлягає продажу за спеціальним конкурсом з обмеженою
участю, визначається з урахуванням акцій, що підлягають
пільговому продажу.

1.4. Джерелом оплати пакетів акцій Укррудпрому та будь�
яких зобов’язань не можуть бути кошти, що будуть отримані
внаслідок діяльності підприємства Укррудпрому (прибуток,
амортизаційні відрахування, обігові кошти тощо), пакет ак�
цій якого приватизується.

1.5. Надання інвестором відповіді про згоду взяти участь у
процесі приватизації або подання конкурсних пропозицій ко�
місії з приватизації розцінюються як факт визнання інвесто�
ром усіх умов приватизації, а також того, що він ознайомився
з наданою йому інформацією про об’єкт приватизації у пов�
ному обсязі і надалі не заявлятиме претензій до комісії з
приватизації та Фонду державного майна України (далі —
Фонд) стосовно отриманої інформації. Поданням згоди та/
або пропозицій щодо участі у процесі приватизації інвестор
визнає своє зобов’язання дотримуватися норм цього Поло�
ження.

1.6. Наведені нижче терміни вживаються в цьому Поло�
женні у такому значенні:

відповідь про згоду — лист інвестора, в якому міститься
рішення про викуп, участь у конкурсі з обмеженою участю та
прийняття всіх умов приватизації;

комісія з приватизації (конкурсна комісія) — тимчасо�
во діючий колегіальний орган, який утворюється Фондом
державного майна України та Міністерством промислової по�
літики України (далі — Мінпромполітики) на умовах рівного
представництва з метою приватизації пакетів акцій підпри�
ємств Укррудпрому;

конкурсна гарантія учасника — визначений за умовами
спеціального конкурсу з обмеженою участю внесок у вигляді
коштів у розмірі 10 відсотків початкової вартості пакета ак�
цій, що сплачується на рахунок Фонду;

конкурсна пропозиція — документи, які містять пропози�
ції інвесторів щодо придбання пакета акцій, запропоновано�
го до продажу;

конкурсна документація — документи, що надаються ін�
вестору і містять інформацію про проведення конкурсу;

план приватизації пакета акцій — зобов’язання інвесто�
ра щодо виконання фіксованих умов конкурсу та ціни при�
дбання пакета акцій, наданий ним у відповіді про згоду та/
або конкурсній пропозиції;

учасник конкурсу — інвестор, який подав заяву про участь
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у конкурсі з продажу пакета акцій підприємства Укрруд�
прому;

фіксовані умови конкурсу — вичерпний перелік зобо�
в’язань, які є однаковими і незмінними для всіх учасників
конкурсу. Перевиконання фіксованих умов не дає учаснику
конкурсу переваг перед іншими учасниками.

Термін «контрольний пакет акцій» використовується в зна�
ченні відповідно до підпункту 1 пункту 59 Державної програ�
ми приватизації на 2000—2002 роки.

2. Комісія з  приватизації
2.1. Приватизація пакета акцій підприємства Укррудпрому

здійснюється комісією з приватизації  (далі — комісія), яка
утворюється Фондом та Мінпромполітики.

2.2. Основними принципами діяльності комісії є:
додержання чинного законодавства;
колегіальність під час прийняття рішень;
вичерпний розгляд конкурсних пропозицій згідно зі вста�

новленими умовами приватизації;
обґрунтованість прийнятих рішень;
рівність усіх інвесторів перед комісією;
незалежність членів комісії (недопущення втручання в дія�

льність комісії будь�яких органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також учасників конкурсу);

професіоналізм членів комісії.
2.3. Фонд зобов’язаний забезпечити комісію необхідними

документами та рекомендаціями для здійснення приватиза�
ції пакетів акцій підприємств Укррудпрому, а також примі�
щенням для проведення її засідань, комп’ютерною технікою,
засобами зв’язку, канцелярським приладдям тощо.

2.4. Приймання, реєстрація та забезпечення конфіденцій�
ного режиму зберігання конвертів з конкурсними пропозиці�
ями та підтвердними документами інвесторів покладаються
на Фонд.

3. Склад та порядок утворення комісії
3.1. Фонд та Мінпромполітики у строк не пізніше 30 кален�

дарних днів з дня прийняття рішення про приватизацію Ка�
бінетом Міністрів України затверджують склад комісії.

3.2. До складу комісії входять шість осіб: три представники
Фонду та три представники Мінпромполітики.

3.3. Склад комісії затверджується наказом Фонду. З числа пред�
ставників Фонду наказом призначається  голова комісії (далі —
голова) і відповідальний секретар. На час роботи в комісії за її
членами зберігаються місце роботи (посада) та середня заро�
бітна плата згідно з чинним законодавством України.

4. Завдання та функції комісії
4.1. Основними завданнями комісії є:
прийняття та мотивація прийнятого рішення про конкрет�

ний спосіб приватизації пакета акцій підприємства Укрруд�
прому;

визначення умов приватизації пакета акцій підприємства
Укррудпрому;

визначення фіксованих умов конкурсу;
визначення переможця конкурсу.
4.2. Основними функціями комісії є:
визначення умов приватизації, фіксованих умов конкурсу з

продажу пакета акцій, згідно з  конкретним способом прива�
тизації;

підготовка та видання розпорядження реєстроутримува�
чам, зберігачам та депозитаріям про надання інформації що�
до інвесторів Укррудпрому;

інформування інвесторів про їх переважне право на прива�
тизацію пакета акцій підприємства Укррудпрому;

розгляд листів інвесторів на участь у процесі приватизації;
інформування інвесторів про укладання договору купівлі�

продажу пакета акцій;
розробка проекту інформаційного повідомлення про про�

ведення спеціального конкурсу з обмеженою участю та по�
дання його на затвердження до Фонду;

підготовка  та надання інвесторам конкурсної документації;
розпечатування конвертів з підтвердними документами, їх

перевірка на відповідність вимогам чинного законодавства;
приймання заяв від інвесторів про відкликання конкурсних

пропозицій;

розгляд конкурсних пропозицій учасників конкурсу та при�
йняття відповідних рішень;

ведення протоколів та подання їх на затвердження до Фонду.
5. Права та обов’язки комісії

5.1. Комісія має право:
під час визначення умов приватизації звертатися до Фон�

ду із запитами щодо забезпечення комісії інформацією про
підприємства Укррудпрому, документами та іншими матері�
алами, необхідними для роботи комісії;

звертатися по допомогу до спеціалістів, радників та експе�
ртів;

5.2. Комісія зобов’язана:
проводити засідання, дотримуючись вимог чинного зако�

нодавства України;
сприяти забезпеченню рівних умов для всіх інвесторів.
5.3. Члени комісії не мають права:
вести поза межами засідань комісії переговори з інвесто�

рами;
перебувати у майнових та немайнових стосунках з інвесто�

рами.
5.4. Членом комісії не може бути особа, яка має особисту

або ділову заінтересованість у результатах викупу, конкурсу
та визначенні переможця.

6. Порядок роботи комісії
6.1. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання нака�

зу про її утворення.
6.2. Усі зміни до складу комісії вносяться відповідними на�

казами Фонду.
6.3. Керує діяльністю комісії і організовує її роботу голова.
6.4. Голова в межах покладених на нього повноважень:
скликає засідання комісії;
головує на засіданнях комісії;
дає розпорядження та доручення, обов’язкові для вико�

нання членами  комісії;
дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, залу�

ченим до роботи комісії;
організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд

комісії;
забезпечує після закінчення або припинення конкурсу пе�

редачу Фонду документації про проведення викупу, конкурсу;
представляє комісію у відносинах з установами та органі�

заціями.
6.5. Голова комісії зобов’язаний повідомити членів комісії

про заплановані засідання. Повідомлення надсилаються по�
штою, телефонограмою, факсом або електронною поштою.

6.6. Відповідальний секретар забезпечує виконання дору�
чень голови та відповідає за підготовку матеріалів для розгляду
комісією та правильність ведення протоколів засідань комісії.

6.7. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії,
виконувати розпорядження і доручення голови.

6.8. Засідання комісії є правочинним за умови участі в ньо�
му всіх членів комісії.

6.9. Члени комісії мають рівне право голосу під час прий�
няття рішень.

6.10. Засідання комісії є закритими, але комісія має право
розглядати на своїх засіданнях пояснення учасників щодо їх�
ніх конкурсних пропозицій, а також пояснення спеціалістів,
радників та експертів, залучених до роботи комісії.

6.11. Рішення комісії приймається  простою більшістю го�
лосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівної кіль�
кості голосів голос голови є вирішальним.

6.12. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного
усного голосування (тільки «за» або «проти»), підсумки якого
заносяться до відповідного протоколу.

6.13. Рішення комісії оформлюється протоколом, який під�
писують усі присутні на засіданні члени комісії.

6.14. Рішення комісії про конкретний спосіб приватизації
пакета акцій підприємств Укррудпрому затверджується спі�
льним наказом Фонду та Мінпромполітики.

7. Порядок проведення викупу та конкурсу
з обмеженою участю

7.1. Фонд подає комісії затверджений висновок суб’єктів
оціночної діяльності про вартість пакетів акцій підприємств
Укррудпрому, що пропонуються до продажу, та інформацію
про реєстроутримувачів, які ведуть реєстри власників імен�
них цінних паперів підприємств Укррудпрому, а також збері�
гачів та депозитаріїв.

7.2. Комісія протягом  одного місяця з дня її утворення
проводить засідання, на якому визначає умови приватизації
пакетів акцій та надсилає розпорядження реєстроутримува�
чам, які ведуть реєстри власників іменних цінних паперів під�
приємств Укррудпрому, а також зберігачам та депозитаріям
про надання інформації щодо осіб, які володіють пакетами
акцій у розмірі, не менше ніж 25 відсотків статутного фонду.

7.3. Розроблені умови приватизації пакетів акцій підпри�
ємств Укррудпрому  протягом 10 робочих днів схвалюються
Фондом і Мінпромполітики та подаються Фондом на затвер�
дження до Кабінету Міністрів України.

7.4. Протягом 10 робочих днів з дня затвердження умов
приватизації Кабінетом Міністрів України  комісія надсилає
інвесторам повідомлення про їх переважне право на прива�
тизацію підприємства Укррудпрому, яке обов’язково пови�
нно містити перелік умов приватизації, а також початкову ці�
ну пакета акцій та адресу, за якою може звернутися інвестор
з відповіддю про згоду взяти участь у процесі приватизації.

7.5. Інвестор або  уповноважений представник інвестора
може отримати під розписку таке повідомлення у відповіда�
льного секретаря комісії. У такому разі вищезазначені доку�
менти інвестору не надсилаються.

7.6. Протягом одного місяця з дня отримання повідомлен�
ня інвестор дає відповідь, в якій повідомляє про свою згоду
або незгоду на участь у процесі приватизації. Відповідь про
згоду на участь у процесі приватизації обов’язково повинна
містити погодження із ціною пакета акцій, а також прийняття
всіх умов приватизації згідно з  додатком 3 до цього Поло�
ження. У відповіді обов’язково вказуються реквізити для зв’я�
зку з інвестором, а саме: телефон, факс, електронна адреса.

До відповіді про згоду на участь у процесі приватизації
обов’язково додаються:

документ, який підтверджує, що інвестор не зареєстрова�
ний в офшорній зоні (свідоцтво про державну реєстрацію,
інший відповідний документ тощо);

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ
17.06.2004    № 1193/298

Про затвердження Положення про застосування способів приватизації пакетів акцій
Державної акціонерної компанії «Укррудпром»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 2004 р. за № 754/9353

Відповідно до Закону України «Про особливості привати�
зації підприємств Державної акціонерної компанії «Укрруд�
пром», розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.05.2004 № 348�р «Про заходи щодо приватизації пакетів
акцій підприємств ДАК «Укррудпром» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про застосування способів при�
ватизації пакетів акцій Державної акціонерної компанії «Укр�
рудпром» (далі — Положення), що додається.

2. Фонду державного майна України  подати цей наказ в
установленому порядку на державну реєстрацію  Міністерс�
тву юстиції України.

3. Фонду державного майна України у десятиденний строк

після державної реєстрації цього наказу забезпечити його
публікацію у «Державному інформаційному бюлетені про при�
ватизацію» та додатку до бюлетеня — газеті «Відомості при�
ватизації».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступни�
ка Голови Фонду державного майна  Кальніченка Л. Ф.  та засту�
пника Міністра промислової політики України Федяєва А. Г.

Голова Фонду державного
майна України                              М. ЧЕЧЕТОВ
Міністр промислової
політики України                              О. НЕУСТРОЄВ

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО
в Міністерстві юстиції України Наказ Фонду державного майна України,
21 червня 2004 р. за № 754/9353 Міністерства промислової політики України

17.06.2004 № 1193/298

ПОЛОЖЕННЯ
про застосування способів приватизації пакетів акцій

Державної акціонерної компанії «Укррудпром»



7 липня 2004 року № 26(314)12

підтвердження права власності інвестора на акції підпри�
ємства Укррудпрому в розмірі, не менше ніж 25 відсотків
статутного фонду;

належним чином завірені установчі документи.
Крім цього, інвестори�резиденти повинні також надати:
довідку про включення до Єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України.
7.7. Останній день строку подання інвестором відповіді про

згоду на участь у процесі приватизації визначається  у по�
відомленні.  Якщо відповіді від кожного з інвесторів отрима�
но раніше останнього дня строку подання відповіді, визначе�
ного у повідомленні, останнім днем вважається день надхо�
дження останньої з відповідей інвесторів.

7.8. У разі, якщо останній день строку подання відповіді про
згоду на участь у процесі приватизації припадає на вихід�
ний, святковий або інший неробочий день, днем завершен�
ня  строку подання є наступний за ним робочий день.

7.9. Відповідь про згоду на участь у процесі приватизації
подається до Фонду уповноваженим представником інвесто�
ра у запечатаному конверті та реєструється в момент подан�
ня (вказуються номер, дата та час їх реєстрації). Особі, яка
подала такі документи, Фонд видає довідку про реєстрацію,
в якій зазначаються номер, дата, час реєстрації, а також ім’я,
прізвище та по батькові особи, яка здійснила реєстрацію.

7.10. Якщо згоду на участь у процесі приватизації виявив
тільки один інвестор, комісія проводить засідання, на якому
приймає рішення про проведення викупу. Рішення комісії про�
тягом 3 робочих днів з дати його прийняття оформлюється
спільним наказом Фонду та Мінпромполітики.

7.11. Комісія надсилає інвестору пропозицію щодо укла�
дання договору купівлі�продажу пакета акцій, що пропону�
ється до продажу, та проект договору у двох примірниках. До
проекту договору купівлі�продажу обов’язково включаються
умови приватизації, які повинен виконати інвестор, та ціна
пакета, визначена за результатами оцінки, проведеної від�
повідно до вимог чинного законодавства України.

7.12. Інвестор може провести переговори з комісією щодо
уточнення умов та положень договору, які є неістотними, та
повинен підписати договір купівлі�продажу пакета акцій про�
тягом 10 днів з дня одержання  проекту договору, а також
виконати інші формальні дії, пов’язані з нотаріальним офор�
мленням договору.

7.13. У разі відмови інвестора від підписання договору ку�
півлі�продажу комісія протягом 3 робочих днів після завер�
шення строку, який визначено для підписання договору купі�
влі�продажу, проводить засідання, на якому приймає рішен�
ня про проведення відкритих торгів з продажу вказаного па�
кета акцій. Таке рішення протягом 3 робочих днів оформлю�
ється спільним наказом Фонду та Мінпромполітики.

7.14. Якщо згоду на участь у процесі приватизації виявили
двоє або більше інвесторів, то комісія проводить засідання,
на якому приймає рішення про проведення конкурсу з обме�
женою участю. Таке рішення протягом 3 робочих днів офор�
млюється спільним наказом Фонду та Мінпромполітики

7.15. Протягом 15 днів з  дня надходження останньої з від�
повідей інвесторів  комісія  надсилає інвесторам  повідом�
лення про проведення конкурсу з обмеженою участю та   про�
ект договору  у двох примірниках.

7.16. Інвестор або  уповноважений представник інвестора
може отримати під розписку таке повідомлення у відповіда�
льного секретаря комісії. У такому разі вищезазначені доку�
менти інвестору не надсилаються.

7.17. Умови приватизації пакета акцій підприємства Укр�
рудпрому вважаються фіксованими умовами конкурсу з об�
меженою участю, а ціна пакета акцій, визначена відповідно
до вимог чинного законодавства, вважається початковою ці�
ною.

7.18. Протягом одного місяця з дня отримання повідом�
лення  про проведення конкурсу з обмеженою участю інвес�
тори  дають відповідь, у якій повідомляють про згоду або
незгоду на участь у конкурсі з обмеженою участю. Якщо від�
повіді від кожного з інвесторів отримано раніше останнього
дня строку подання відповіді, визначеного у повідомленні,
останнім днем вважається день надходження останньої з від�
повідей інвесторів.

 Відповідь про згоду на участь у конкурсі обов’язково пови�
нна містити два примірники підписаних проектів договорів
купівлі�продажу, а також прийняття всіх умов приватизації
згідно з додатком 3 до цього Положення. У відповіді обов’я�
зково вказуються реквізити для зв’язку з інвестором, а саме:
телефон, факс, електронна адреса.

До відповіді про згоду на участь у конкурсі з обмеженою
участю обов’язково додаються:

документ, який підтверджує, що інвестор не зареєстрова�
ний в офшорній зоні (свідоцтво про державну реєстрацію,
інший відповідний документ тощо);

 підтвердження права власності інвестора на акції підпри�
ємства Укррудпрому в розмірі, не менше ніж 25 відсотків
статутного фонду;

належним чином завірені установчі документи.
Крім того, інвестори�резиденти повинні також надати до�

відку про включення до Єдиного державного реєстру під�
приємств та організацій України.

У разі продажу пакета акцій розміром більш як 50% стату�
тного фонду підприємства Укррудпрому інвестори подають
концепцію розвитку товариства згідно з додатком 4 до цього
Положення.

7.19. Відповідь про згоду подається до Фонду уповноваже�
ним представником інвестора у запечатаному конверті, на
якому зазначаються тільки адреса Фонду та назва конкурсу.
На пакеті не повинна зазначатися інформація, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати інвестора. Особі, яка пода�
ла такі документи, Фонд видає довідку про реєстрацію, в
якій зазначаються номер, дата, час реєстрації, а також ім’я,
прізвище та по батькові особи, яка здійснила реєстрацію.

7.20. Комісія проводить засідання, на якому розпечатує кон�
верти інвесторів, і в протоколі фіксує пропозиції інвесторів
конкурсу щодо запропонованої ціни  пакета акцій та виконан�
ня всіх умов конкурсу, визначає переможця конкурсу і протя�
гом 2 робочих днів з дня прийняття рішення  подає протокол
засідання комісії на затвердження Фонду.

Якщо два чи більше інвесторів подали однакові пропози�

ції, переможцем визнається той інвестор, який подав свої
пропозиції першим.

7.21. Критерієм вибору переможця конкурсу є найвища від�
носно початкової ціни запропонована ціна  пакета акцій, що
виставляється на конкурс, за умови  виконання ним усіх фік�
сованих умов.

7.22. Переможцем конкурсу з обмеженою участю визна�
ється інвестор, який за дотримання всіх фіксованих умов кон�
курсу запропонував найвищу ціну.

7.23. У разі, якщо  у конкурсі взяв участь лише один інвес�
тор, то з ним укладається договір купівлі�продажу пакета ак�
цій. При цьому до договору купівлі�продажу як зобов’язання
покупця включаються фіксовані умови конкурсу. У цьому разі
ціною пакета акцій є ціна, запропонована таким інвестором,
але не нижча за початкову ціну.

7.24. Якщо згоду на участь у конкурсі з обмеженою участю
не виявили інвестори, або переможець конкурсу відмовився
від підписання договору купівлі�продажу протягом 10 робо�
чих днів після видання Фондом наказу про результати конку�
рсу,  комісія протягом 3 робочих днів з дня видання наказу
Фондом проводить засідання, на якому приймає рішення про
проведення відкритих торгів. Таке рішення протягом 3 робо�
чих днів оформлюється спільним наказом Фонду та Мінпром�
політики.

8. Порядок проведення спеціального конкурсу
з обмеженою участю

8.1. У разі, якщо на підприємстві Укррудпрому відсутній
хоча б один інвестор, комісія проводить засідання, на якому
приймає рішення про проведення спеціального конкурсу з
обмеженою участю (далі — конкурс). Таке рішення протягом
3 робочих днів оформлюється спільним наказом Фонду та
Мінпромполітики.

8.2. Комісія протягом 2 робочих днів з дня видання спіль�
ного наказу проводить засідання і подає на затвердження
до Фонду протокол та інформаційне повідомлення про про�
ведення  конкурсу згідно з  додатком 1 до цього Положення.

8.3. Інформаційне повідомлення про проведення  конкурсу
затверджується Фондом  протягом 2 робочих днів та публі�
кується у додатку до «Державного інформаційного бюлетеня
про приватизацію» — газеті «Відомості приватизації».

8.4. Текст інформаційного повідомлення обов’язково має
містити інформацію про:

основні характеристики підприємства Укррудпрому;
розмір пакета акцій, що пропонується до продажу;
фіксовані умови конкурсу;
початкову ціну пакета акцій;
відомості про початок та місце проведення конкурсу;
контактні телефони, факс, електронну адресу комісії та ін�

шу інформацію.
8.5. В інформаційному повідомленні обов’язково зазнача�

ється, що інвестори подають до Фонду разом з конкурсною
пропозицією такі документи:

документ, який підтверджує, що інвестор не зареєстрова�
ний в офшорній зоні (свідоцтво про державну реєстрацію,
інший відповідний документ тощо);

підтвердження права власності інвестора на акції підпри�
ємства Укррудпрому в розмірі, не менше ніж 25 відсотків
статутного фонду;

належним чином завірені установчі документи;
відомості про відносини контролю суб’єктів господарю�

вання, що будуть контролювати подальшу діяльність підпри�
ємства Укррудпрому.

Крім того, інвестори�резиденти подають довідку про вклю�
чення до Єдиного державного реєстру підприємств та орга�
нізацій України.

8.6. Протягом одного місяця з дня публікації інформацій�
ного повідомлення про проведення  конкурсу інвестори ма�
ють право звернутися до комісії  та отримати пакет конкурс�
ної документації.

8.7. Пакет конкурсної документації включає такі документи
(але не обмежується ними) :

копії установчих документів підприємства Укррудпрому, па�
кет акцій якого приватизується;

копії фінансових звітів підприємства Укррудпрому, пакет
акцій якого приватизується, за останні два роки та за остан�
ній звітний період;

зразок заяви про відвідання підприємства Укррудпрому;
копію плану розміщення акцій та хід продажу акцій на час

проведення конкурсу;
проект договору купівлі�продажу з урахуванням фіксова�

них умов конкурсу.
Для отримання пакета документації про конкурс інвестори

повинні укласти з Фондом договір про конфіденційність на�
даної інформації.

8.8. Протягом 2 місяців з моменту публікації інформацій�
ного повідомлення про проведення конкурсу інвестори пода�
ють до Фонду конкурсні пропозиції та підтвердні документи
або письмово повідомляють комісію про відмову від участі у
спеціальному конкурсі з обмеженою участю. Повідомлення
про відмову від участі у конкурсі або пропозиції інвесторів
разом з підтвердними документами подаються уповноваже�
ним представником інвестора.

8.9. Текст конкурсних пропозицій та підтвердних докумен�
тів складається державною мовою України.

8.10. Конкурсні пропозиції та підтвердні документи пода�
ються особисто інвесторами або уповноваженими ними осо�
бами та реєструються Фондом у момент їх подання шляхом
проставляння на них номера, дати та часу їх реєстрації. Інве�
стору видається довідка про реєстрацію, в якій зазначають�
ся номер, дата, час реєстрації, а також ім’я, прізвище та по
батькові особи, яка здійснила реєстрацію.

Приймання Фондом конкурсних пропозицій та підтверд�
них документів починається з моменту опублікування інфор�
маційного повідомлення. Останнім днем приймання конкур�
сних пропозицій і підтвердних документів є останній день
строку для подання інвесторами пропозицій до Фонду або
день отримання Фондом конкурсних пропозицій та підтвер�
дних документів або письмових повідомлень про відмову від
участі в конкурсі від інвесторів, які мають право брати участь
у спеціальному конкурсі з обмеженою участю.

Конкурсні пропозиції та підтвердні документи інвесторів,
подані з порушенням установленого строку або подані після

надання письмової відмови інвестора від участі в конкурсі,
до розгляду не приймаються.

8.11. Інвестори повинні подати такі підтвердні документи:
підписану і засвідчену печаткою заяву про участь у конкурсі;
документи, які підтверджують внесення конкурсної гарантії

і реєстраційного внеску за подання заяви на участь у конкур�
сі в установленому законодавством розмірі на вказаний в
інформаційному повідомленні розрахунковий рахунок та при�
значення платежу;

посвідчені в установленому законодавством порядку копії
установчих документів, свідоцтво про державну реєстрацію,
довідку про включення до Єдиного державного реєстру під�
приємств та організацій України (якщо інвестор є резиден�
том) і документ, який підтверджує розмір частки державної
власності України (у разі її наявності) в статутному фонді по�
купця. Копії установчих документів покупців�нерезидентів ма�
ють бути легалізовані у встановленому порядку;

відомості про кількість акцій об’єкта приватизації, що пе�
ребувають у володінні (управлінні, користуванні) покупця (осо�
би, яку він представляє або в інтересах якої діє), суб’єктів
господарювання, пов’язаних з покупцем (особою, яку він пред�
ставляє або в інтересах якої діє) відносинами контролю, ча�
стку голосів у вищому органі управління об’єкта приватизації
(у відсотках до статутного фонду).

8.12. Конкурсна пропозиція має містити план приватизації
пакета акцій згідно з  додатком 3,  концепцію розвитку това�
риств згідно з додатком 4 до цього Положення та проект
договору купівлі�продажу.

8.13. Конкурсна пропозиція та підтвердні документи пода�
ються до Фонду одночасно.

Кожен примірник конкурсної пропозиції та підтвердних до�
кументів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями складаються ра�
зом та запечатуються в окремий непрозорий пакет з напи�
сом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки
адреса Фонду та назва конкурсу. На пакеті не повинна зазна�
чатися інформація, за допомогою якої можна було б іденти�
фікувати інвестора.

Усі конверти з підтвердними документами складаються ра�
зом та запечатуються в окремий непрозорий пакет з напи�
сом «Підтвердні документи», на якому зазначаються тільки
адреса Фонду та назва конкурсу. На пакеті не повинна зазна�
чатися інформація, за допомогою якої можна було б іденти�
фікувати інвестора.

Конкурсна пропозиція та підтвердні документи, оформлені
та подані інвесторами з порушенням вимог, зазначених у цьо�
му пункті, розглядатися не будуть.

8.14. Комісія проводить засідання, на якому визначає уча�
сників конкурсу та переможця конкурсу.

Визначення учасників конкурсу здійснюється комісією шля�
хом розпечатування конвертів з підтвердними документами
та їх розгляду.

8.15. Інвестор не допускається комісією  до участі в конкур�
сі за таких умов:

1) інвестор не може бути визнаний покупцем згідно із за�
конодавством України;

2) інвестором не надано всіх документів і відомостей, пе�
редбачених цим Положенням.

8.16. У разі, якщо інвестор не допущений до участі в кон�
курсі, комісія протягом 5 робочих днів із моменту затвер�
дження відповідного рішення повертає йому нерозпечата�
ну конкурсну пропозицію, та Фонд повертає конкурсну га�
рантію.

8.17. Комісія розпечатує конверти з конкурсними пропози�
ціями інвесторів, визначеними учасниками конкурсу, і в про�
токолі фіксує пропозиції учасників конкурсу щодо запропоно�
ваної ціни  пакета акцій та виконання всіх умов конкурсу, ви�
значає переможця конкурсу і протягом 2 робочих днів з дня
прийняття рішення  подає протокол засідання комісії на за�
твердження до Фонду.

Якщо два чи більше учасників конкурсу подали однакові
пропозиції, переможцем визнається той учасник, який по�
дав свої пропозиції першим.

8.18. Критерієм вибору переможця конкурсу є найвища від�
носно початкової ціни запропонована ціна  пакета акцій, що
виставляється на конкурс, за умови  виконання ним усіх фік�
сованих умов.

8.19. Інвестор може провести переговори з комісією щодо
уточнення умов та положень договору, які є неістотними, та
повинен підписати договір купівлі�продажу пакета акцій про�
тягом 10 днів з дня видання наказу Фонду про переможця
спеціального конкурсу з обмеженою участю, а також викона�
ти інші формальні дії, пов’язані з нотаріальним оформлен�
ням договору.

8.20. Конкурсна комісія не може визнати переможцем уча�
сника конкурсу за таких умов:

1) запропонована учасником конкурсу в конкурсній пропо�
зиції  ціна  пакета акцій  нижча за його початкову ціну;

2) не надано згоди учасником конкурсу на виконання фіксо�
ваних  умов  конкурсу;

3)  у складі конкурсних пропозицій не надано всіх належ�
ним чином оформлених документів, передбачених цим По�
ложенням і умовами конкурсу.

8.21. Підсумки конкурсу не затверджуються Фондом у та�
ких випадках:

1) не дотримано вимог щодо достовірності інформації, яка
міститься в інформаційному повідомленні про проведення
конкурсу;

2) переможець не може бути покупцем пакета акцій під�
приємства Укррудпрому згідно з чинним законодавством.

8.22. Протягом 10 календарних днів після укладення договору
купівлі�продажу Фонд інформує всіх інвесторів, що брали участь
у конкурсі, про підсумки конкурсу, повертає конкурсні гаран�
тії, крім переможця конкурсу, готує і опубліковує в додатку до
«Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» —
газеті «Відомості приватизації» інформаційне повідомлення про
підсумки конкурсу згідно з додатком 2, а також інформує Дер�
жавну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Антимо�
нопольний комітет України про підсумки конкурсу.

8.23. Конкурсна гарантія не повертається інвестору у разі
відмови підписати запропонований Фондом договір купівлі�
продажу на умовах, визначених в інформаційному повідом�
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ленні про проведення конкурсу, та/або в разі відмови вклю�
чити до договору купівлі�продажу зобов’язання, зазначені
цим інвестором у конкурсній пропозиції.

8.24. Якщо на участь у конкурсі надійшла заява від одного
інвестора, якого визнано переможцем конкурсу, Фонд укла�
дає з ним договір купівлі�продажу. Ціна продажу не може
бути нижчою за ціну,  запропоновану покупцем у своїй конку�
рсній пропозиції, яка у свою чергу не може бути нижчою за
початкову ціну пакета акцій.

9. Перехід та оформлення прав власності на пакет
акцій та укладення договору купівлі$продажу

9.1. Договір купівлі�продажу пакета акцій підприємства Укр�
рудпрому укладається між Фондом та покупцем.

9.2. Сума конкурсної гарантії, внесена покупцем для участі
в конкурсі, зараховується покупцеві в рахунок оплати ціни
пакета акцій.

9.3. Договір купівлі�продажу підлягає обов’язковому нота�
ріальному посвідченню.

9.4. Подальше відчуження пакета акцій підприємства Укр�
рудпрому, придбаного згідно з цим Положенням, може здійс�
нюватись як інвестору, який відповідає цьому значенню, на�
веденому у статті 1 Закону України «Про особливості привати�
зації підприємств Державної акціонерної компанії «Укрруд�
пром», так і іншій особі за умови збереження дії зобов’язань,
визначених договором купівлі�продажу цього пакета акцій. Таке
відчуження повинно проводитись з урахуванням особливос�
тей, встановлених статтею 27 Закону України «Про приватиза�
цію державного майна» за погодженням з Фондом. Відчужен�
ня власником пакета акцій підприємства Укррудпрому, при�
дбаного згідно з цим Положенням, не може здійснюватись на
користь осіб, зареєстрованих в офшорній зоні.

Заступник директора
Департаменту начальник управління
гірничорудної промисловості М. НАДТОЧЕНКО

Директор Департаменту
стратегії індивідуальної
приватизації І. БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ

Додаток 1
до Положення про застосування

способів приватизації пакетів акцій
Державної акціонерної компанії «Укррудпром»

Інформаційне повідомлення
Фонду державного майна України

про проведення спеціального конкурсу з обмеженою участю з
продажу пакета акцій  підприємства ДАК «Укррудпром»

(назва товариства)

1. Дані про емітента

Код за ЄДРПОУ 

Повна назва  акціонерного товариства (АТ)

Місцезнаходження АТ 

Телефон 

Телефакс 

2. Фонд  державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кілько�
сті  акцій, що становить  % статутного фонду АТ.
Номінальна вартість однієї акції   грн.
Початкова ціна пакета акцій  грн.

3. Форма випуску акцій 

4. Характеристика АТ

Статутний фонд   грн.

Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг), у тому числі експо�
ртної, за останній звітний період   грн.
Кількість робочих місць  станом на  .

Відомості про споруди та земельну ділянку, де розміщене АТ, умови її викори�
стання

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

Показник 200   р. 200   р. 200   р. 200   р.

Обсяг реалізації
продукції, тис. грн.
Балансовий прибуток,
тис. грн.
Дебіторська заборгованість,
тис. грн.
Кредиторська заборгованість,
тис. грн.
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн.

5. Фіксовані умови конкурсу

Спеціальний конкурс з обмеженою участю проводиться відповідно до Поло�
ження про застосування способів приватизації пакетів акцій ДАК «Укрруд�
пром».
6. Для участі в конкурсі інвестор:

сплачує  грн. як конкурсну гарантію та  грн. як реєстрацій�
ний збір на такий рахунок Фонду:

(назва і адреса банку, номер рахунка, відкритого для розрахунків

 ;
за пакет акцій, що продається, та призначення платежу)

подає  примірників конкурсних пропозицій та підтвердних докумен�
тів. Конкурсні пропозиції та підтвердні документи подаються до Фонду одно�
часно.

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

Усі конверти з конкурсними пропозиціями складаються разом та запеча�
туються в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсна пропозиції», на
якому зазначаються тільки адреса Фонду та  назва конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами складаються разом та запеча�
туються в окремий непрозорий пакет з написом «Підтвердні документи», на
якому зазначаються тільки адреса Фонду та  назва конкурсу.

На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не повинна
зазначатися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати ін�
вестора.

7. Останній день строку прийняття конкурсних пропозицій і підтвердних доку�
ментів  

8. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних документів

9. Час та місце ознайомлення з АТ 

10. Відомості про початок та місце проведення конкурсу

Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації кон�
курсу 

Додаток 2
до Положення про застосування

способів приватизації пакетів акцій
Державної акціонерної компанії

«Укррудпром»

Інформаційне повідомлення
про підсумки  спеціального конкурсу з обмеженою участю з

продажу пакета акцій акціонерного товариства

(назва акціонерного товариства)

Фондом 
« »  200  року підбито підсумки спеціального кон�

курсу з обмеженою участю продажу пакета акцій підприємства  ДАК

«Укррудпром»   ,

(назва акціонерного товариства, код за ЄДРПОУ)

розташованого за адресою 

Конкурс проведено за адресою 

Переможцем конкурсу визнано 

Умови продажу пакета акцій  

Пакет містить  акцій, що становить  % статутного фонду.

Початкова вартість пакета акцій  тис. грн.

Кінцева ціна пакета акцій  тис. грн.

Додаток 3
до Положення про застосування

способів приватизації пакетів акцій
Державної акціонерної компанії

«Укррудпром»

Типовий план приватизації пакета акцій

1. Відомості про покупця

(повна назва та місцезнаходження покупця)

2. Назва та місцезнаходження об’єкта 

Пакет акцій АТ у кількості  штук, що становить  % статутного фонду.

(повна назва АТ)

     (код за ЄДРПОУ)

 
    (поштовий індекс) (місцезнаходження АТ)

3.  
(запропонована інвестором ціна придбання пакета акцій )

4. Зобов’язання щодо виконання фіксованих умов конкурсу*:

(згідно з п. 5 інформаційного повідомлення про спеціальний
конкурс з обмеженою участю)

(підпис заявника або уповноваженої особи)

“  ”  200  р.

* Проти кожної фіксованої умови покупець має проставити один з варіантів:
«згоден», «не згоден».

Додаток 4
до Положення про застосування

способів приватизації пакетів акцій
Державної акціонерної компанії

«Укррудпром»

Концепція розвитку товариства:

1. Стисла довідка про товариство (назва, місцезнаходжен�
ня, напрями діяльності, основна продукція).

2. Аналіз ринку збуту продукції (робіт та послуг) товарис�
тва (існуюча ємність ринку, частка товариства на ринку, про�
гноз зростання або падіння), характеристика продукції то�
вариства (ціна і якість, вартість порівняно з конкурентами,
усунення негативних характеристик бізнесу). Пропозиції що�
до розширення видів продукції та обсягів продажу товари�
ства.

3. Заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспромож�
ності продукції товариства, зокрема впровадження у вироб�
ництво прогресивних науково�технічних розробок і техноло�
гій, освоєння випуску нових видів продукції, заходи щодо про�
сування продукції на ринку тощо.

4. Розробка та реалізація заходів щодо оновлення матері�
ально�технічної бази товариства, будівництва нових або ре�
конструкції діючих виробничих потужностей, впровадження
сучасних енерго� та ресурсоощадних програм.

5. Пропозиції щодо оптимізації існуючої організаційної стру�
ктури товариства, які передбачають реструктуризацію това�
риства, реорганізацію існуючих підрозділів товариства у від�
повідності до сучасних вимог, створення функціонально но�
вих підрозділів, надання більш високого рівня самостійності
окремим структурним одиницям.

6. Прогнозний фінансовий план діяльності товариства на
перспективу (5—10 років), який повинен відображати дина�
міку зростання обсягів реалізації (робіт, послуг), скорочення
собівартості реалізованої продукції, збільшення суми при�
бутку.

7. Заходи (зобов’язання) щодо реструктуризації та змен�
шення сум довгострокових та поточних зобов’язань товарис�
тва перед бюджетами, державними цільовими фондами та
іншими кредиторами.

8. Загальний підсумок упровадження програми заходів роз�
витку товариства із зазначенням стислого змісту заходів та
ефекту від їх упровадження.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.05.2004    м. Київ   № 928

Про затвердження змін
до Положення про порядок роботи

та компетенцію комісії з проведення
фінансово$економічного аналізу

господарської діяльності ВАТ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2004 р. за № 767/9366

На виконання пунктів 13 та 18 розділу VII Основних концеп�
туальних підходів до підвищення ефективності управління ко�
рпоративними правами держави, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 № 155,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Положення про порядок роботи

та компетенцію комісії з проведення фінансово�
економічного аналізу господарської діяльності ВАТ, затвер�
дженого наказом Фонду державного майна України від
10.04.2000 № 745, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 09.06.2000 за № 342/4563 (далі — Положення), що
додаються.

2. Департаменту з питань управління корпоративними пра�
вами держави у відкритих акціонерних товариствах забез�
печити подання цього наказу на державну реєстрацію до Мі�
ністерства юстиції України.

3. Департаменту з питань управління корпоративними пра�
вами держави у відкритих акціонерних товариствах у деся�
тиденний термін після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити опублікування змін
до Положення у «Державному інформаційному бюлетені про
приватизацію».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на пер�
шого заступника Голови Фонду Є. Григоренка.

Голова Фонду М. ЧЕЧЕТОВ

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО
в Міністерстві юстиції України Наказ Фонду державного майна України
23 червня 2004 р. за № 767/9366 12.05.2004 № 928

Зміни до Положення про порядок роботи
та компетенцію комісії з проведення

фінансово$економічного аналізу
господарської діяльності ВАТ

Доповнити пункт 4.1 абзацами такого змісту:
«заслуховувати та аналізувати звіти відповідальних пред�

ставників держави в органах управління ВАТ, голів та членів
наглядових рад ВАТ щодо виконання ними обов’язків із здій�
снення управління корпоративними правами держави;

здійснювати оцінку діяльності відповідальних представ�
ників держави в органах управління ВАТ;

у разі виявлення негативних наслідків здійснення управ�
ління корпоративними правами держави Комісія надає кері�
внику органу, уповноваженому управляти корпоративними
правами держави, пропозиції щодо здійснення заходів що�
до підвищення ефективності управління державними корпо�
ративними правами».

Директор Департаменту з питань
управління корпоративними
правами держави у ВАТ А. ГУДЗЬ

Н О В И Й     Д О К У М Е Н Т



7 липня 2004 року № 26(314)14
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 оголо�
шення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за

два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіонально�

му відділенні.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся

в Регіональному відділенні ФДМУ по Волинській
області 24.06.2004

Переможцями конкурсу визнано:
 1. НБ магазину продовольчих товарів першої необхідності

в 14�квартирному житловому будинку.
Адреса об’єкта: м. Луцьк, вул. Гончарівка, 20 — ТзОВ

«АТЛАНТ» ЛТД.
2. НБ адміністративне приміщення в 14�квартирному жит�

ловому будинку.
Адреса об’єкта: м. Луцьк, вул. Гончарівка, 20 —  ТзОВ

«АТЛАНТ» ЛТД.
3. НБ кафе в 14�квартирному житловому будинку.
Адреса об’єкта: м. Луцьк, вул. Гончарівка, 20 — ТзОВ

«АТЛАНТ» ЛТД.
4. Автомобіль КАМАЗ�5410, держ.  номер 01�66 ВНМ, авто�

мобіль КАМАЗ�5410, держ. номер 16�06 ВНН, напівпричіп
КЗАП�9370, держ.  номер 46�26 ВН, причіп ГКБ�817, держ.
номер 16�30 ВН, що перебувають на балансі ВАТ «Луцьке
АТП�10754».

Адреса об’єкта: м. Луцьк, вул. Рівненська, 48 — ТзОВ «Во�
линь�експерт».

 5. НБ 16�квартирний житловий будинок.
Адреса об’єкта: Волинська обл., Луцький р�н, с. Великий

Омеляник — Волинська торгово�промислова палата.
 6. НБ — сховище.
 Адреса об’єкта: Волинська обл., Луцький р�н, с. Гірка По�

лонка — Волинська торгово�промислова палата.

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 приміщення магазину «Залі$
зничник» загальною площею 118,6 м2.

Балансоутримувач: Криворізька дирекція залізничних пе�
ревезень ДП Придніпровська залізниця.

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 76.
Мета оцінки — аукціон.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення магазину № 2

загальною площею 199,1 м2.
Балансоутримувач: Криворізька дирекція залізничних пе�

ревезень ДП Придніпровська залізниця.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 76.
Мета оцінки — аукціон.
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване в напівпідвалі при$

міщення № 113 загальною площею 114,7 м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Кривбасрудбуд».
Адреса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 37, прим.113.
Мета оцінки — викуп.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від�

ділення таку конкурсну документацію, яка складається з кон�
курсної пропозиції і підтвердних документів: заяву на участь
у конкурсі за встановленою формою; копію установчого до�
кумента претендента; копії кваліфікаційних документів оці�
нювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залу�
чено 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 особи�
стими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної дія�
льності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформацію про претендента (документ, який міс�
тить відомості про претендента щодо досвіду його роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи 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 запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт та терміну виконання робіт (в календарних днях).

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропо�
зиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт — до
15 календарних днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному кон�
верті, з описом документів, що в ньому містяться та від�
міткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціно�
чної діяльності» до відділу організаційної та кадрової ро�
боти регіонального відділення за адресою: 49000, м. Дніп�
ропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 205 до 16 лип�
ня 2004 р.

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні
22.07.2004 о 10.00, телефон для довідок 42$85$69.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення

незалежної оцінки  майна,  що підлягає приватизації
(запланована дата оцінки 31.07.2004.)

Об’єкт державної власності (гр. А) — будівля колишнього
кінотеатру, що знаходиться  на балансі структурної одиниці
Старобешівської ТЕС ВАТ «Донбасенерго».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аук�
ціоні.

Місцезнаходження  об’єкта: Донецька обл., Старобешівсь�
кий р�н, смт Новий Світ, вул. Московська, 3.

Балансова залишкова вартість: 71 760,16 грн.
Телефон: (06253) 777�06.
Об’єкт державної власності (гр. А) — будівля колишнього

дитячого садка № 4, що знаходиться на балансі структурної
одиниці Старобешівської ТЕС ВАТ «Донбасенерго».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аук�
ціоні.

Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Старобешівсь�
кий р�н, смт Новий Світ, вул. Радянська, 7.

Балансова залишкова вартість: 133 790,81 грн.
Телефон: (06253) 777�06.
Об’єкт державної власності (гр. А) — будівля лазні з під$

валом, що знаходиться  на балансі  структурної одиниці Ста�
робешівської ТЕС ВАТ «Донбасенерго».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта  для приватизації  шляхом викупу.

Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Старобешівсь�
кий р�н, смт Новий Світ, вул. Комсомольська, 8.

Балансова залишкова вартість: 46 986,26 грн.
Телефон: (06253) 777�06.
Об’єкт групи Ж — майно їдальні та медпункту,  що

знаходиться  на балансі ЗАТ «Продовольча компанія «Юн�
керс».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації  шляхом викупу.

Місцезнаходження  об’єкта: м. Єнакієве,  вул. Станціон�
на, 59.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до
конкурсної комісії документацію в запечатаному конверті.
До підтвердних документів належать: заява на участь у кон�
курсі за встановленою формою; копія установчого докумен�
та претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва�
чів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи�
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відо�
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі�
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працю�
ють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну виконання робіт.

Конкурс відбудеться о 10.00  22 липня 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 прове�
дення конкурсу (включно) за адресою: м. Донецьк, вул. Арте�
ма, 97, к. 428. Тел. для довідок: 335�93�73.

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду державного майна України в

м. Донецьку про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 120,9 м2, що знаходиться на балансі СЄЗ Будьоннівсь�
кого району м. Донецька, за адресою: м. Донецьк,  Донецька
обл., вул. Полоцька, 2.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 303,6 м2, що знаходиться на балансі СЄЗ Калінінсько�

го району  м. Донецька  за адресою: м. Донецьк, Донецька
обл., бульв.  Шахтобудівників, 27.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта  для приватизації шляхом  викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 624,3 м2, що знаходиться на балансі  СЄЗ Київського
району м. Донецька, за адресою: м. Донецьк, Донецька обл.,
вул. Артема,147б.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 9,2 м2, що знаходиться  на балансі  СЄЗ Ворошиловсь�
кого району м. Донецька за адресою: м. Донецьк, Донецька
обл., вул. Челюскінців, 184.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта  для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 187,3 м2, що знаходиться на балансі СЄЗ Ворошилов�
ського району м. Донецька за адресою: м. Донецьк, Донець�
ка обл., вул. Університетська, 33.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 123,2 м2, що знаходиться на балансі СЄЗ  Київського
району   м. Донецька за адресою: м. Донецьк, Донецька обл.,
пр. Київський, 3.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 235,4 м2,  що знаходиться на балансі СЄЗ Ленінського
району м. Донецька за адресою: м. Донецьк, Донецька обл.,
просп. Ленінський, 4.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
8. Назва об’єкта: будинок загальною площею 501,7 м2,

що знаходиться  на балансі СЄЗ Ворошиловського району м.
Донецька за адресою: м. Донецьк, Донецька обл., вул. Челю�
скінців, 49.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 63,6 м2,  що знаходиться на балансі СЄЗ Київського
району м. Донецька за адресою: м. Донецьк, Донецька обл.,
вул.  Артема, 110.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
10. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною

площею 74,3 м2,  що знаходиться на балансі СЄЗ Вороши�
ловського району м. Донецька за адресою: м. Донецьк, Доне�
цька обл., вул. Набережна, 147.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
11. Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс струк$

турного підрозділу  «Пральня» організації орендарів ОП
«ЄРА», що знаходиться на  балансі  орендного підприємства
«ЄРА» м. Донецька за адресою:  м. Донецьк, Донецька обл.,
просп. Ленінський, 47.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
12. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною

площею 58,3 м2, що знаходиться на балансі СЄЗ Пролетар�
ського району м. Донецька за адресою: м. Донецьк, Донець�
ка обл., вул. Роздольна, 15.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
13. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною

площею 37,6 м2,  що знаходиться на балансі СЄЗ Вороши�
ловського району м. Донецька за адресою: м. Донецьк, Доне�
цька обл., вул. Університетська, 2�4�6.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
14. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною

площею 195,7 м2, що знаходиться на балансі СЄЗ Київсь�
кого району  м. Донецька за адресою: м. Донецьк, Донецька
обл., вул. Університетська, 63.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
15. Назва об’єкта: будівля загальною площею 754,9 м2,

що знаходиться на балансі ОП « ЄРА» м. Донецька за адре�
сою:  м. Донецьк., Донецька обл., вул. Восточна, 5.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
16. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною

площею 20,0 м2, що знаходиться на балансі СЄЗ Ленінсь�
кого району м. Донецька за адресою: м. Донецьк, Донецька
обл., вул.  Купріна, 19.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва�
ртості об’єкта  для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
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Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
17. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною

площею 113,2 м2, що знаходиться на балансі СЄЗ Будьон�
нівського району м. Донецька за адресою: м. Донецьк, Доне�
цька обл., вул. Краснооктябрська, 83.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва�
ртості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі документи: заяву на участь в конкурсі за встановленою
формою; нотаріально посвідчену копію установчого докуме�
нта претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва�
чів, які працюють у штатному складі і будуть залучені до ви�
конання незалежної оцінки і підписання звіту про оцінку май�
на; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано�
го претенденту Фондом державного майна України; інфор�
мацію про претендента (документ, у якому зазначаються ві�
домості про претендента; досвід проведення незалежної оці�
нки державного майна при приватизації, кваліфікація і осо�
бистий  досвід роботи оцінювачів, які працюють у штатному
складі і додатково залучаються ним для здійснення незале�
жної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); кон�
курсні пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат і терміну виконання робіт — подаються в запечатано�
му конверті; один конверт із зазначенням адреси учасника
конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве�
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер�
ті.

Комісією будуть прийняті до розгляду пропозиції щодо
терміну виконання робіт не більш ніж 10 днів.

Конкурс відбудеться о 14.00 через 15 днів після опуб$
лікування цієї інформації в газеті «Відомості приватиза$
ції» за адресою:  м. Донецьк, вул. Артема, 98  к. 422 у
представництві Фонду державного майна України в м.
Донецьку, тел.335$72$68.

Документи приймаються за вищевказаною адресою. Кін�
цевий термін прийняття документів — за 4 дні до дати про�
ведення конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені

до проведення  незалежної  оцінки
Назва об’єкта: група А — котел Е�1,9.
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Заводська, 13.
Балансоутримувач: ВАТ «Житомирводбуд» ДП ПМК�67.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової

вартості об’єкта з метою продажу  на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість ста�

ном на 30.06.2003:  (обладнання — 1 од. — 2,709 тис. грн.)
Дата оцінки: 30.06.2004.
Учасникам конкурсу потрібно  подати до регіонального

відділення конкурсну документацію, яка складається з кон�
курсної пропозиції та підтвердних документів. До підтверд�
них документів належать: заява на участь у конкурсі за вста�
новленою формою; копія установчого документа претенде�
нта; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю�
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете�
нденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претен�
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна тощо; практичний до�
свід роботи з незалежної оцінки майна, у тому числі подіб�
ного майна тощо); один конверт із зазначенням адреси  уча�
сника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
наних робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального від�
ділу Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській обла�
сті до 17.07.2004.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве�
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер�
ті.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ
по Житомирській області (10008, м. Житомир, вул. 1
Травня, 20) — 22.07.2004.

Тел. для довідок: 22�76�17.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені

до проведення оцінки майна
1. Нежитлове напівпідвальне приміщення площею

156,75 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом викупу за наявності

невід’ємних поліпшень.
Адреса: м. Луганськ, вул. В.В. Шевченка, 8.

2. Будівля автостанції площею 440,4 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом викупу.
Адреса: м. Сватове, пров. Залізничний, 15.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій�

снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон�
ду державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і зареє�
строваного Міністерством юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв�
ність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єк�
та оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікацій�
ними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстра�
цію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно
до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Держав�
ному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер�
жавного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстро�
ваного в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки май�
на, зокрема, подібного майна; переліку оцінювачів, які бу�
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписан�
ня звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у прове�
денні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів,
яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльнос�
ті, до виконання робіт з оцінки майна; у разі необхідності —
спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’яза�
ною з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної
діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які пере�
бувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяль�
ності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціноч�
ної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено здійснення прак�
тичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від�
ділення Фонду державного майна України конкурсну докуме�
нтацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверд�
них документів. До підтвердних документів належать: заява
на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установ�
чого документа претендента; копія кваліфікаційних докумен�
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцін�
ку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особи�
стими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної дія�
льності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який міс�
тить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна то�
що).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регі�
онального відділення ФДМУ по Луганській області (м. Лу�
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн.206) до 17.00 19 липня 2004 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве�
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер�
ті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з від�
бору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 26 липня 2004 р. о 15.00 в Регіо$
нальному відділенні ФДМУ по Луганській області за ад$
ресою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.

Телефон для довідок: 58�03�30.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єктів приватизації державної
та комунальної власності груп А та Ж

Комунальна власність.
1. Назва об’єкта: пакет акцій ЗАТ «Нідерландсько$

українські агропроекти» в розмірі 2 200 шт., що становить
25%  статутного фонду.

Адреса: вул. Нова, 20, с. Малехів, Жовківський район.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта шляхом продажу

на аукціоні.
2. Назва об’єкта: пакет акцій ЗАТ «Комплекс водних ви$

дів спорту» в розмірі 483 514 шт.,  що становить 13,4%  ста�
тутного фонду.

Адреса: вул. Кн. Ольги, 114, м. Львів.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості об’єкта шляхом продажу

на аукціоні.
3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 160,1

м2, що знаходиться на балансі КП «Червонограджитлоко�
мунсервіс».

Адреса: вул. Сокальська, 10, м. Червоноград.
Спосіб приватизації: викуп.

Мета оцінки: визначення  вартості продажу об’єкта шляхом
викупу.

4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 41,3
м2, що знаходиться на балансі КП «Червонограджитлоко�
мунсервіс».

Адреса: пр. Шевченка, 5, м. Червоноград.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення  вартості продажу об’єкта шляхом

викупу.
5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 84,9

м2, що знаходиться на балансі КП «Червонограджитлоко�
мунсервіс».

Адреса: пр. Шевченка, 23, м. Червоноград.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом

викупу.
6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 128,5

м2, що знаходиться на балансі КП «Червонограджитлоко�
мунсервіс».

Адреса: вул. С. Бандери, 18, м. Червоноград.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення  вартості продажу об’єкта шляхом

викупу.
7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 239,2

м2, що знаходиться на балансі КП «Червонограджитлоко�
мунсервіс».

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 14, м. Червоноград.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення  вартості продажу об’єкта шляхом

викупу.
8. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 107,7

м2, що знаходиться на балансі КП «Червонограджитлоко�
мунсервіс».

Адреса: пр. Шевченка, 3, м. Червоноград.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення  вартості продажу об’єкта шляхом

викупу.
9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 225,4

м2, що знаходиться на балансі КП «Червонограджитлоко�
мунсервіс».

Адреса: вул. Сокальська, 1, м. Червоноград.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення  вартості продажу об’єкта шляхом

викупу.
10. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею

857,1 м2, що знаходиться на балансі КП «Червонограджит�
локомунсервіс».

Адреса: вул. Івасюка, 20, м. Червоноград.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом

викупу.
Державна власність:
1. Назва об’єкта: лазня, що не ввійшла до статутного фон�

ду ЗАТ «Бродівський Агротехсервіс».
Адреса: вул. Богуна, 1, м. Броди.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’�

єкта на аукціоні.
2. Назва об’єкта: їдальня, що не ввійшла до статутного

фонду ВАТ «Рава�Руське ВТП «Агропромтехніка».
Адреса: вул. Коновальця, 27, м. Рава�Руська, Жовківський

район.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’�

єкта на аукціоні.
3. Назва об’єкта: клуб, що не ввійшов до статутного фонду

ВАТ «Рава�Руське ВТП «Агропромтехніка».
Адреса: вул. Коновальця, 27, м. Рава�Руська, Жовківський

район.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’�

єкта на аукціоні.
4. Назва об’єкта: приміщення магазину, що не ввійшло

до статутного фонду ВАТ «Дрогобицький Агротехсервіс».
Адреса: вул. Стрийська, 226, м. Дрогобич, Львівська об�

ласть.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’�

єкта на аукціоні.
5. Назва об’єкта: база відпочинку «Озимино».
Адреса: с. Озимина, Самбірський район.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’�

єкта на аукціоні.
6. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Нафтуся».
Адреса: с. Модричі, Дрогобицький район.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’�

єкта на аукціоні.
7. Будівля магазину загальною площею 77,1 м2, що

знаходиться на балансі ДП «Дрогобицький солеварний за�
вод».

Адреса:  вул. Солоний Ставок, 23, м. Дрогобич.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення  вартості продажу об’єкта шляхом

викупу.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 25.11.2003  № 2100); копію установчого документа прете�
ндента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра�
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цюють у штатному складі та яких буде залучено претенден�
том до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа�
ми; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано�
го претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (доку�
мент, який містить відомості про претендента щодо його до�
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки, у тому числі подібно�
го майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запе�
чатаному конверті і повинна містити пропозицію щодо
вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також терміни виконання робіт, як�
що він не визначений в інформації про проведення кон�
курсу.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ
по Львівській області 22 липня 2004 р. о 12.00 за адре$
сою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ у Львівській облас�
ті  до  16.00 16 липня 2004 р. Телефон для довідок: (80322)
72�20�42.

У Регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій облас�
ті 25.06.2004 відбулося засідання комісії з конкурсного від�
бору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незале�
жних оцінок вартості об’єктів соціальної сфери державної
власності — їдальні на 300 місць та їдальні на 300 місць,
що перебувають на балансі ЗАТ «Чернівецький машинобу�
дівний завод» (м. Чернівці, вул. Прутська, 16) з метою при�
ватизації шляхом викупу підприємством�балансоутриму�
вачем, — переможцем конкурсу по даних об’єктах комісія
визнала — державне науково�виробниче підприємство «Че�
рнівецький Геоінфоцентр» (58000, м. Чернівці, вул. Б. Хме�
льницького, 64а).

У зв’язку з тим, що на конкурс з відбору суб’єктів оціноч�
ної діяльності для проведення незалежної оцінки вартості
об’єктів малої приватизації державної власності — спору$
ди теплиці, що перебуває на балансі Чернівецької вироб�
ничо�торговельної колективної фірми «Акцент» ЛТД (м. Че�
рнівці, вул. Коростишівська, 8) з метою приватизації шля�
хом продажу на аукціоні;споруди теплиці, що перебуває
на балансі ТОВ ВКФ «Чернівецький деревообробний ком�
бінат» ЛТД (м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1т) з метою ви�
значення збитків або розміру відшкодування, завданих не�
належним використанням державного майна, призначений
на 25.06.2004 не надійшло жодної заяви, конкурс визнано
таким, що не відбувся.

У зв’язку з тим, що на конкурс з відбору суб’єктів оціноч�
ної діяльності 25.06.2004 для проведення незалежної оцінки
об’єкта малої приватизації державної власності — колиш$
ньої захисної споруди цивільної оборони (інв. № 96001)
(м. Чернівці, вул. Головна, 265а), що перебуває на балансі
ВАТ «Електронмаш» з метою приватизації шляхом викупу
підприємством�балансоутримувачем, надійшла конкурсна
документація від філії «Чернівецький аукціонний центр» ДАК
«НМАЦ» (м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а) та зважаючи на
те, що філія не може бути допущена до участі у конкурсі,
оскільки не є суб’єктом оціночної діяльності, відповідно до
вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ № 2100 від
25.11.2003 конкурс визнано таким, що не відбувся, та оголо�
шено повторне проведення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для виконання незалежної оцінки ви�
щезазначеного об’єкта.

 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: об’єкт малої приватизації держа$
вної власності — споруда теплиці.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації його шляхом продажу на
аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. Коростишів�
ська, 8.

Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт:
Чернівецька виробничо�торговельна колективна фірма «Ак�
цент» ЛТД.

Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. Корос�
тишівська, 8.

Телефон: (03722) 2�19�41.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,

ні): ні.
Назва об’єкта оцінки: споруда теплиці.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків

або розміру відшкодування, завданих неналежним викорис�
танням державного майна.

Місцезнаходження  об’єкта: м. Чернівці, вул. Донбасівська,
1т.

Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт,—
ТОВ ВКФ «Чернівецький деревообробний комбінат» ЛТД.

Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. Донба�
сівська, 1.

Телефон: 2�96�48, 2�97�00.
Кількість об’єктів основних засобів: 1 (споруда теплиці).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,

ні): ні.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації держа$

вної власності — колишня захисна споруда цивільної
оборони (інв. № 96001).

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації його шляхом викупу під�
приємством�балансоутримувачем.

Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. Головна, 265а.
Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт,—

ВАТ «Електронмаш».
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. Голо�

вна, 265а.
Телефон: (03722) 4�20�21.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,

ні): ні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відді�

лення конкурсну документацію, яка подається в запечата�
ному конверті з описом підтвердних документів, що міс�
тяться в конверті. До підтвердних  документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (від�
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці�
ночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
25.11.2003 № 2100  та зареєстрованого в Міністерстві юс�
тиції України від 19.12.2003 за № 1194/8515); копія устано�
вчого документа претендента; копії кваліфікаційних доку�
ментів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завіре�
ні їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єк�
та оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер�
жавного майна України; інформація про претендента (до�
кумент, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та дода�
тково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну виконання робіт, не більшому ніж зазна�
чено в інформації про проведення конкурсу.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є на�
явність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцін�
ки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними ква�
ліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінюва�
чів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого на�
казом 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 дія�
льності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного май�
на; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку май�
на, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного
майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде
залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання ро�
біт з оцінки майна.

Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції пре�
тендентів, у яких термін виконання робіт становитиме не бі�
льше 10 днів. Термін виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 22 липня 2004 р. об 11.00 у Регі$
ональному відділенні Фонду державного майна України
по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул.
Л. Кобилиці, 21а, к. 6.

Кінцевий термін приймання конкурсної документації до за�
гального відділу Регіонального відділення ФДМУ по Черніве�
цькій області — 16 липня 2004 р. до 16.45, за адресою:
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
54�75�28.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені

до проведення незалежної оцінки
Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво коте$

льні.
Адреса об’єкта оцінки: м. Борзна, вул. Енгельса, 29а.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва

облдержадміністрації.
Відомості про об’єкт: котельня з червоної цегли розміром

36х9 м та висотою 7 м, у котельні виконаний двоповерховий
побутовий блок розміром 9х9 м. Стеля перекрита бетонними
плитами. Дах та обладнання відсутнє. Загальна будівельна
готовність — 40%.

Спосіб приватизації: аукціон під добудову.
Мета проведення оцінки: визначення початкової вартості.
Назва об’єкта оцінки: лазня (не працююча).

Адреса об’єкта оцінки: Ічнянський р�н, с. Верескуни, вул.
Євтушенка, 1.

Балансоутримувач: ВАТ «Племзавод «Тростянець».
Відомості про об’єкт: лазня — 197,0 м2 з прибудованою

котельнею — 25,8 м2.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета проведення оцінки: визначення початкової вартості.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділен�

ня конкурсну документацію, яка подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. До підтвердних документів належать: заява на участь
у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Положен�
ня про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за�
твердженого 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 оцінювачів, яких буде до�
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцін�
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхні�
ми особистими  підписами; копія сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно�
го майна України; інформацію про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого  досвіду роботи оцінюва�
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залу�
чаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подіб�
ного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну  виконання робіт.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ
по Чернігівській області о 15.00 26 липня 2004 р. за ад$
ресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Документи приймаються до 21 липня 2004 р. (включно) за
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 325, тел. для довідок
(04622) 7�98�84.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені

до проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації

Мета проведення незалежної оцінки: визначення інвести�
ційної вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу.

Назва об’єкта цінки: нежитлове приміщення площею 128,7
м2, що знаходиться на балансі ДП «Новатор» і орендується
приватним підприємцем Савчуком В. В.

Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Терно�
пільська, 22/1.

Запланована дата оцінки об’єкта — 30.07.2004.
Організаційно�правова форма — державна власність
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії

такі документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
експертів, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 №
2100); копію установчого документа претендента; копії доку�
ментів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які пра�
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведен�
ня оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові зго�
ди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльнос�
ті, виданого Фондом державного майна України; інформа�
цію про претендента, в якій зазначаються 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 то�
що; один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу;
пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції ви�
трат та строку виконання робіт (подаються у запечатаному
конверті).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в
єдиній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна доку�
ментація подається в запечатаному конверті з описом під�
твердних документів, що містяться в конверті.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний
досвід по визначенню ринкової вартості подібного майна.

Конкурс відбудеться 26 липня 2004 року о 14.00 в
Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій об$
ласті за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна,
75.

Документи приймаються до 20 липня 2004 року.
Телефон для довідок 79�56�16.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся 10.06.2004

в Регіональному відділенні ФДМУ по Житомирській
області, з відбору претендентів — суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної  оцінки

Переможцем  конкурсу визнано: ТОВ «Леон» — по об’єкту
— автомобіль ГАЗ 31029, що знаходиться за адресою: м. Жи�
томир, вул. 1 Травня, 20 та перебуває на балансі Регіонально�
го відділення ФДМУ по Житомирській області.

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
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ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся 03.06.2004

в Регіональному відділенні ФДМУ по Житомирській
області, з відбору претендентів — суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки

Переможцями  конкурсу визнано:
ТОВ АКЦ «Епрайзер» — по об’єкту групи А — будівлі коте�

льні з двома агрегатами, що розміщена за адресою: м. Жи�
томир, вул. Заводська, 13 та знаходиться на балансі  ВАТ
«Житомирводбуд» ДП ПМК�67.

Підприємство «Автолюбитель» — по об’єкту групи Ж — пі�
онерського табору (табору відпочинку), що розміщений за
адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Петро�
вського, 9 та знаходиться на балансі  ВАТ «Бердичівське
шкіроб’єднання ім. Ілліча».

ПП «Козачок Ф. Д.» — по об’єкту групи Ж — їдальні, що
розміщена за адресою: смт Олевськ, вул. Чапаєва, 120  та
знаходиться на балансі ПОСП «Дружба».

ТОВ «Консул» Лтд —  по об’єкту гр. А — будівлі магазину
№ 38, що розміщена за адресою: Житомирська область,
Романівський район, смт Миропіль, вул. Перемоги, 80а  та
знаходиться на балансі  Шепетівського ДТВП РП «Залізни�
чник».

ПП «Україна�Експерт�Центр» — по об’єкту — цілісний май�
новий комплекс Ємільчинської СБМД «Укрдезактиваціябуд»,
що розміщена за адресою: Житомирська обл., смт Ємільчи�
не, вул. Курчатова, 6.

ПІДСУМКИ КОНКУРСІВ,
які відбулися в Регіональному відділенні ФДМУ

по Луганській області з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежних оцінок об’єктів
Нежитлового підвального приміщення за адресою: м. Лу�

ганськ, вул. Оборонна, 7 — ПП «Грант�Л».
Бази відпочинку «Мотор» за адресою: Перевальський р�

н, смт Михайлівка, вул. Сонячна, 9 — ТОВ «Компанія «Гуд�
віл».

Державної частки у статутному фонді ВАТ «Лисичанськтех�
мастила» за адресою: м. Лисичанськ, вул. Артемівська, 61 —
ТОВ «Агентство по нерухомості «Дісконт».

Державної частки у статутному фонді ТОВ «Машинобудіве�
льне виробництво «Аскор» за адресою: м. Луганськ, вул.
Фрунзе, 107у — ТОВ «Агентство по нерухомості «Дісконт».

Будівель, споруд складу за адресою: Антрацитівський р�н,
с�ще Дубовський — Луганська регіональна торгово�
промислова палата.

Нежитлової будівлі за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна,
14 — ТОВ «Агентство по нерухомості «Дісконт».

Бази відпочинку «Нерудник» за адресою: Перевальський
р�н, смт Михайлівка, вул. Сонячна, 4 — ТОВ «Компанія «Гуд�
віл».

Бази відпочинку (група інвентарних об’єктів) — 11 будино�
чків за адресою: Перевальський р�н, с. Бугаївка, вул. Центра�
льна, 4 — ТОВ «Компанія «Гудвіл».

Незавершеного будівництва — цех по виробництву безал�
когольних напоїв за адресою: м. Сєверодонецьк, вул. Завод�
ська — ТОВ «СІНЕКС».

Необоротних активів і товарних запасів ВАТ «Сільгосптех�
ніка» за адресою: м. Ровеньки, вул. Луганське шосе, 1 — ТОВ
«СІНЕКС».

ПІДСУМКИ КОНКУРСІВ,
які відбулися в Регіональному відділенні ФДМУ по

Луганській області з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежних оцінок об’єктів
Нежитлової будівлі (магазин) за адресою: м. Алчевськ, вул.

Тевосяна, 22в — ТОВ «Компанія «Гудвіл».
ЦМК — база відпочинку «Гея» (30 будиночків загальною

площею 3 846 м2), що перебуває на балансі ТОВ «Дитячий
оздоровчий комплекс «Супутник» за адресою: Російська Фе�
дерація, Ростовська обл., Некліновський р�н., с. Натальєвка
— ТОВ «Східна консалтингова група».

Їдальні за адресою: м. Попасна, вул. Чехова, 16в — ТОВ
«Агентство по нерухомості «Дісконт».

ЦМК — Луганське комунальне обласне підприємство «Лу�
ганськоптбакалея» за адресою: м. Луганськ, пров. Переїз�
ний, 1а — ТОВ «Агентство по нерухомості «Дісконт».

Нежитлового вбудованого приміщення за адресою: м. Лу�
ганськ, вул. Леніна, 38 — Луганська регіональна торгово�
промислова палата.

78/100 частин будівлі Станично�Луганської автостанції за
адресою: смт Станично�Луганське, вул. Лермонтова, 1 — Лу�
ганська регіональна торгово�промислова палата.

ЦМК Луганського обласного оптового підприємства «Лу�
ганськ�оптгалантерея» за адресою: м. Луганськ, 6�й проїзд,
3 — ПП «Грант�Л».

Двоповерхової нежитлової будівлі за адресою: м. Луганськ,
м. Олександрівськ, вул. Нова, 44 — ПП «Грант�Л».

ЦМК ВАТ «Сільгосптехніка» за адресою: м. Ровеньки, вул.
Луганське шосе, 1 — ТОВ «СІНЕКС».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації

Конкурс відбувся 24.06.2004.
Група А: будівля колишньої котельні, що знаходиться на

балансі Котовського будівельно�монтажного експлуатаційно�
го управління № 2 Одеської залізниці.

Місцезнаходження об’єкта: 66500, Одеська обл., Любашів�
ський р�н, ст. Любашівка.

Переможцем конкурсу визначено — ТОВ «ЕОС».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації

Конкурс відбувся 15.04.2004.
Група А — цілісний майновий комплекс — ательє № 2 зі

складськими приміщеннями, за адресою: 65045, м. Одеса,
вул. Єврейська, 36. Викуп.

Переможцем конкурсу визнано — ЕА ТОВ «Укрконсалт».
Група А — цілісний майновий комплекс — державне під�

приємство «Спеціальне Проектно�Конструкторське Техноло�
гічне Бюро «Ексімер», за адресою: м. Одеса, 7�й км Овідіо�
польської дороги. Продаж за конкурсом.

Переможцем конкурсу визнано — ТОВ «Регіональне агент�
ство з розвитку економики».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся у представництві
ФДМУ  в м. Слов’янську 11.06.2004 з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта

державної власності
По нежитловому вбудованому приміщенню, м. Слов’янськ,

вул. Силікатна, 10, — переможцем конкурсу визнано ПП «Ре�
гіональне агентство оцінки».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській

області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки державного

та комунального майна
Переможцем конкурсу визнано по:
індивідуально визначеному майну — оздоровчий комплекс

(2 будинки) на території бази відпочинку «Каштан», який зна�
ходиться на балансі ХДТВПРП Одеської залізниці та розта�
шований за адресою: Херсонська обл., Голопристанський
р�н, с. Більшовик, — ППП «Забудова»;

будівля магазину № 43, що знаходиться на балансі
ХДТВПРП Одеської залізниці та розташована за адресою:
Херсонська обл., Цюрупинський р�н, ст. Раденськ, вул. Вок�
зальна, 3, — ПП «Профіт»;

вбудованому приміщенню аптеки загальною площею 81,0
м2, що знаходиться на балансі виконкому Новокаховської мі�
ської ради та розташоване за адресою: Херсонська обл.,
м. Нова Каховка, просп. Дніпровський, 55, — ЗАТ КЦ «Флаг�
ман�Експерт»;

вбудованому приміщенню — офісу загальною площею 16,1
м2, що знаходиться на балансі виконкому Новокаховської мі�
ської ради та розташоване за адресою: Херсонська обл., м.
Нова Каховка, вул. М. Букіна, 20, — ПП ЕЮФ «Епрайс�Консул»;

будівлі загальною площею 28,4 м2, що знаходиться на ба�
лансі Бериславської міської ради та розташована за адре�
сою: Херсонська обл., Бериславський район, м. Берислав,
вул. Шевченка (міський парк), — КПЦ «Унікон».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській

області про підсумки відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки
Переможцем по об’єктах оцінки визнано: ТБ «Полтавську

регіональну біржу нерухомості».
Колишня адміністративна будівля Кременчуцького місь�

кого управління адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул.
І. Приходька, 89;
балансоутримувач: УМВС по Полтавській області.
Спосіб приватизації: аукціон.
Колишня адміністративна будівля Козельщинського рай�

відділу;
адреса: Полтавська обл., смт Козельщина, вул. Леніна, 4;
балансоутримувач: УМВС по Полтавській області.
Спосіб приватизації: аукціон.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення оцінки державного та
комунального майна

Вбудоване приміщення косметичного кабінету зага$
льною площею 17,1 м2, що знаходиться на балансі викон�
кому Новокаховської ради.

Адреса: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. М. Букі�
на, 62а.

Об’єкт без поліпшень.
Спосіб приватизації: викуп.
Запланована дата оцінки об’єкта: 30.06.2004.
Об’єкт групи Ж — літній кінотеатр «Текстильник» (неді�

ючий), який не увійшов до статутного фонду ВАТ «Херсонсь�
кий бавовняний комбінат», але знаходиться на його балансі,
та розташований за адресою: м. Херсон, с. Текстильників,

вул. Текстильна, 1а.
Спосіб приватизації: аукціон без збереження профілю ді�

яльності.
Запланована дата оцінки об’єкта — 30.06.2004.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою
формою; копію установчого документа претендента; копії ква�
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно�
му складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під�
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,
яких буде залучено претендентом до проведення робіт з оці�
нки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхні�
ми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно�
го майна України; інформацію про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінюва�
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залу�
чаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подіб�
ного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, та терміну виконання робіт (не більше 15 календарних
днів).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі
не допускається.

Конкурс відбудеться 20.07.2004 за адресою: м. Хер$
сон, бульвар Мирний, 3, кімн. 502.

Конкурсна документація приймається до 16.07.04 (включ�
но) за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, кімн. 502, тел.
для довідок 24�33�68.

У зв’язку з тим, що на конкурс з відбору суб’єкта оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки вартості об’єк�
тів малої приватизації власності територіальної громади м.
Сокиряни Чернівецької області — нежитлового приміщен$
ня (м. Сокиряни, вул. 28 Червня, 25) та приміщення конди$
терського цеху (м. Сокиряни, вул. Горького, 2) з метою при�
ватизації шляхом продажу на аукціоні, призначений на
01.07.2004 не надійшло жодної заяви, конкурс визнано таким,
що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій

області про повторне оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності з метою проведення

незалежних оцінок майна
Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації власності терито�

ріальної громади м. Сокиряни Чернівецької області — при$
міщення кондитерського цеху.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення початко�
вої вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на
аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта: 60200, Чернівецька обл., м. Со�
киряни, вул. Горького, 2.

Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт:
Сокирянська міська рада.

Місцезнаходження підприємства: 60200, Чернівецька обл..
м. Сокиряни, вул. Кобилянської, 6а.

Телефони: 2�11�73, 2�26�31.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,

ні): ні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2004.
Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації власності

територіальної громади м. Сокиряни Чернівецької області
— нежитлове приміщення.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення початко�
вої вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на
аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта: 60200, Чернівецька обл., м. Со�
киряни, вул. 28 Червня, 25.

Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт:
Сокирянська міська рада.

Місцезнаходження підприємства: 60200, Чернівецька обл.,
м. Сокиряни, вул. Кобилянської, 6а.

Телефони: 2�11�73, 2�26�31.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,

ні): ні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відді�

лення конкурсну документацію, яка подається в запечата�
ному конверті з описом підтвердних документів, що міс�
тяться в конверті. До підтвердних документів належать: за�
ява на участь у конкурсі за встановленою формою (відпові�
дно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч�
ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї�
ни від 19.12.2003 № 1194/8515); копія установчого докуме�
нта претендента; копії кваліфікаційних документів оціню�
вачів, які працюють у штатному складі та яких буде залуче�
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май�
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціно�
чної діяльності, виданого претенденту Фондом державно�
го майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досві�
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ду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатко�
во залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну виконання робіт, не більшому ніж зазна�
чено в інформації про проведення конкурсу.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є на�
явність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки
об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфі�
каційними документами оцінювачів та свідоцтвами про ре�
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими від�
повідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фон�
ду Державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і заре�
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за
№ 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у прове�
денні оцінки майна, зокрема подібного майна переліку оці�
нювачів, які будуть залучені до виконання робі з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого до�
свіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової зго�
ди оцінювачів, яких додатково буде залучені суб’єктом оці�
ночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна.

Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції пре�
тендентів, у яких термін виконання робіт становитиме не бі�
льше 10 днів. термін виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру: календарних днях.

Конкурс відбудеться 29 липня 2004 р. об 11.00 у Ре$
гіональному відділенні Фонду державного майна Укра$
їни по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а, к. 6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до за�
гального відділу Регіонального відділення ФДМУ по Черніве�
цькій області — 23 липня 2004 р. до 16.45, за адресою: м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок: 55�75�28.

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені для:
 визначення ринкової вартості  пакета акцій ВАТ «Захід�

енерго» з метою внеску до статутного фонду НАК «Енерге�
тична компанія України»;

визначення ринкової вартості  пакета акцій ВАТ «Акціо�
нерна компанія Вінницяобленерго» з метою внеску до ста�
тутного фонду НАК «Енергетична компанія України»;

визначення ринкової вартості  пакета акцій ВАТ «Суми�
обленерго» з метою внеску до статутного фонду НАК «Енер�
гетична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ «Енерго�
постачальна компанія «Чернігівобленерго» з метою внеску
до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України»;

визначення ринкової вартості  пакета акцій ВАТ «Луган�
ськобленерго» з метою внеску до статутного фонду НАК
«Енергетична компанія України»;

визначення ринкової вартості  пакета акцій ВАТ «Енерго�
постачальна компанія «Дніпрообленерго» з метою внеску
до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України»;

визначення ринкової вартості  пакета акцій ВАТ «Дніст�
ровська ГАЕС» з метою внеску до статутного фонду НАК
«Енергетична компанія України»;

визначення ринкової вартості  пакета акцій ВАТ «Енерго�
постачальна компанія «Миколаївобленерго» з метою внеску
до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України»;

визначення ринкової вартості  пакета акцій ВАТ « Тернопі�
льобленерго»  з метою внеску до статутного фонду НАК
«Енергетична компанія України»;

визначення ринкової вартості  пакета акцій ВАТ «Крим�
енерго»  з метою внеску до статутного фонду НАК «Енерге�
тична компанія України»;

визначення ринкової вартості  пакета акцій ВАТ «Держа�
вна енергетична компанія «Центренерго» з метою внеску до
статутного фонду НАК «Енергетична компанія України»;

визначення ринкової вартості  пакета акцій Акціонер�
ної енергопостачальної компанії «Київенерго» з метою
внеску до статутного фонду НАК «Енергетична компанія
України»;

визначення ринкової вартості державного пакета акцій
ЗАТ «Славутич�Агро»  у кількості 4 094 000 штук, що стано�
вить 25,1% статутного фонду товариства, з метою продажу
його за грошові кошти;

визначення ринкової вартості державного пакета акцій
ЗАТ «Тралфлот» у кількості 2 846 558 штук, що становить
25%+1 акція статутного фонду товариства, з метою прода�
жу його за грошові кошти;

визначення початкової вартості державного пакета акцій
ВАТ «СВІТ» у кількості 53 штуки, що становить 0,00252%
статутного фонду товариства, з метою продажу його за гро�
шові кошти на конкурентних засадах;

 проведення незалежної оцінки майна державного під�
приємства «Дніпроагросервіс»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ «Воли�
ньобленерго» з метою внеску до статутного фонду НАК
«Енергетична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ «Дніпрое�
нерго» з метою внеску до статутного фонду НАК «Енергети�
чна компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ «Енерго�
постачальна компанія «Чернівціобленерго» з метою внес�
ку до статутного фонду НАК «Енергетична компанія Украї�
ни»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ «Донбас�
енерго» з метою внеску до статутного фонду НАК «Енерге�
тична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ «Полтава�
обленерго» з метою внеску до статутного фонду НАК «Ене�
ргетична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ ДАЕК «До�
нецькобленерго» з метою внеску до статутного фонду НАК
«Енергетична компанія України»;
визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ ЕК «Закар�

паттяобленерго» з метою внеску до статутного фонду НАК
«Енергетична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ «Запоріж�
жяобленерго» з метою внеску до статутного фонду НАК «Ене�
ргетична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ ДАЕК «Львів�
обленерго» з метою внеску до статутного фонду НАК «Енер�
гетична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ ЕК «Одеса�
обленерго» з метою внеску до статутного фонду НАК «Енер�
гетична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ «Прикар�
паттяобленерго» з метою внеску до статутного фонду НАК
«Енергетична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ ДАЕК «Чер�
касиобленерго» з метою внеску до статутного фонду НАК
«Енергетична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ ДАЕК «Хар�
ківобленерго» з метою внеску до статутного фонду НАК «Ене�
ргетична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ ЕК «Хмель�
ницькобленерго» з метою внеску до статутного фонду НАК
«Енергетична компанія України»;

 визначення ринкової вартості пакета акцій ДАТ ДАК «Укр�
гідроенерго» з метою внеску до статутного фонду НАК «Ене�
ргетична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ЗАТ «Миколаїв�
ська ТЕЦ» з метою внеску до статутного фонду НАК «Енерге�
тична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ «Дніпро�
дзержинська ТЕЦ» з метою внеску до статутного фонду НАК
«Енергетична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ «Харківсь�
ка ТЕЦ�5» з метою внеску до статутного фонду НАК «Енерге�
тична компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ «Одеська
ТЕЦ» з метою внеску до статутного фонду НАК «Енергетична
компанія України»;

визначення ринкової вартості пакета акцій ВАТ «Херсонсь�
ка ТЕЦ» з метою внеску до статутного фонду НАК «Енергети�
чна компанія України».

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцін�
ки майна, затвердженою постановою Кабінету Мініст�
рів України від 10.12.2003 № 1891.

 1. Державний пакет акцій ВАТ «Західенерго».
 Місцезнаходження: 79011, м. Львів, вул. Свенціцького, 2,

тел.: (0322) 78�93�59, тел./факс: (0322) 78�95�48.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової

вартості державного пакета акцій з метою внеску його до
статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: енерге�
тика, виробництво електро�теплоенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.: основних засобів — 15 689, інших необоро�
тних активів — 10 191, нематеріальних активів — 140, незаве�
ршеного будівництва — 73, довгострокових фінансових інве�
стицій — 5, нематеріальних активів — 140.

Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
31.03.2004:

основних засобів — 1 250 777,0;
нематеріальних активів — 738,0;
незавершеного будівництва — 63 023,0;
довгострокових фінансових інвестицій — 203 023,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —  так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

2.  Державний пакет акцій ВАТ «Акціонерна компанія
Вінницяобленерго».

 Місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, вул. 1 Травня, 2, тел.:
52�50�71, тел./факс: 52�50�11.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення  ринкової
вартості державного пакета акцій з метою внеску його до
статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: електро�
енергетика, передача та розподілення електроенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.: усього — 30 861, у тому числі:

основних засобів — 30 687,
нематеріальних активів — 85,
незавершеного будівництва — 89.

Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
31.03.2004: усього — 225 440, у т.ч.:

основних засобів — 215 901,0;
нематеріальних активів — 312,0;
незавершеного будівництва — 9 227,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —  не�

має.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

3.  Державний пакет акцій ВАТ «Сумиобленерго».
Місцезнаходження: 40035, м. Суми, вул. Дем’яна Коротче�

нка, 7, тел./факс: 34�94�33.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення  ринкової

вартості державного пакета акцій з метою внеску його до
статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, вид діяльності: енергети�
ка.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком (основних засобів, нематеріальних активів, не�
завершеного будівництва, довгострокових фінансових ін�
вестицій), шт.: майже  40 000.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нема�
теріальних активів, незавершеного будівництва, довгостро�
кових фінансових інвестицій) тис. грн. станом на 31.03.2004:
373 994.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

4. Державний пакет акцій ВАТ «Енергопостачальна
компанія «Чернігівобленерго».

Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, вул. Горького, 40,
тел.: (0462) 11�45�59, тел./факс: (0462) 11�47�59.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко�
вої вартості державного пакета акцій з метою внеску його
до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, передача та постачання електроенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.:

основних засобів — 29 422,
нематеріальних активів — 81,
незавершеного будівництва — 42,
довгострокових фінансових інвестицій — 1 500 000 акцій.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на

31.05.2004:
основних засобів — 191 351,0;
нематеріальних активів — 6 044,1;
незавершеного будівництва — 5 077,3;
довгострокових фінансових інвестицій — 3 000,6.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —

так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

5.  Державний пакет акцій ВАТ «Луганськобленер$
го».

Місцезнаходження: 91055, м. Луганськ, вул. Сороки, 16а,
тел./факс: (0642) 55�31�77, (0642) 55�18�98.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко�
вої вартості державного пакета акцій з метою внеску його
до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, виробництво електроенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком (основних засобів, нематеріальних активів, не�
завершеного будівництва, довгострокових фінансових ін�
вестицій), шт.: 2 000.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нема�
теріальних активів, незавершеного будівництва, довгостро�
кових фінансових інвестицій) тис. грн. станом на 31.03.2004:
45 368.

 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —
немає.

Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

6.  Державний пакет акцій ВАТ «Енергопостачальна
компанія «Дніпрообленерго».

 Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. За�
порізьке шосе,12, тел.: (0562) 39�93�53, тел./факс: 39�93�23.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко�
вої вартості державного пакета акцій з метою внеску його
до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, розподілення електроенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком (основних засобів, нематеріальних активів, не�
завершеного будівництва, довгострокових фінансових ін�
вестицій), шт.: 65 500.
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Балансова залишкова вартість (основних засобів, не�
матеріальних активів, незавершеного будівництва, дов�
гострокових фінансових інвестицій) тис. грн. станом на
31.03.2004: 582 583.

 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —
так.

Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки

майна, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів Укра�
їни від 10.12.2003 № 1891.

7. Державний пакет акцій ВАТ  «Дністровська ГА$
ЕС».

 Місцезнаходження: 60236, м. Новодністровськ Черні�
вецької обл., тел.: 3�33�00, тел./факс: 3�15�36.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�
кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія Укра�
їни».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, виробництво електроенергії гідроелектро�
станціями.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналіти�
чним обліком, шт.:

основних засобів — 590;
незавершеного будівництва — 6;
нематеріальних активів — 17.
Балансова залишкова вартість (основних засобів, не�

матеріальних активів, незавершеного будівництва, дов�
гострокових фінансових інвестицій) тис. грн. станом на
31.03.2004: 901 382.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — не�
має.

Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

8. Державний пакет акцій ВАТ «Енергопостачальна
компанія «Миколаївобленерго».

Місцезнаходження: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянсь�
ка, 40, тел.: 36�10�24, тел./факс: 47�37�01.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко�
вої вартості державного пакета акцій з метою внеску його
до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, розподілення електроенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.:

основних засобів — 39 033,
нематеріальних активів — 26,
незавершеного будівництва — 28.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на

31.03.2004:
основних засобів — 281 939,0;
нематеріальних активів — 43,0;
незавершеного будівництва — 11 744,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —

немає.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

9.  Державний пакет акцій ВАТ «Тернопільобленер$
го».

Місцезнаходження: 46010, м. Тернопіль, вул. Енергетич�
на, 2, тел.: (0352) 22�50�13, тел./факс: (0352) 25�14�52.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�
кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія Укра�
їни».

Галузь народного господарства, види діяльності: енерге�
тика, виробництво електроенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком (основних засобів, нематеріальних активів, не�
завершеного будівництва, довгострокових фінансових ін�
вестицій), шт.: 18 263.

Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
31.03.2004:

основних засобів — 126 363,0;
нематеріальних активів —128,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

10. Державний пакет акцій ВАТ  «Крименерго».
 Місцезнаходження:  АРК, 95620, м. Сімферополь, вул. Ки�

ївська, 74/6, тел.: 54�83�59, тел./факс: 54�83�57.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�

кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія Укра�
їни».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, передача та постачання електроенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.:

основних засобів — 260 572,
нематеріальних активів — 222,
незавершеного будівництва — 130,
довгострокових фінансових інвестицій — 3.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на

31.12.2003:
основних засобів — 275 139,0;
нематеріальних активів — 1 449,0;
незавершеного будівництва — 42 513,0;
довгострокових фінансових інвестицій — 7 672,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —  так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

11.  Державний пакет акцій ВАТ «Державна енергети$
чна компанія «Центренерго».

 Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 27, тел.:
(044) 249�13�08, тел./факс: 239�46�14.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення  рин�
кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія Ук�
раїни».

Галузь народного господарства, види діяльності: енерге�
тика, виробництво електроенергії тепловими станціями.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства, тис. грн.: 480 229,24.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, немате�
ріальних активів, незавершеного будівництва, довгостроко�
вих фінансових інвестицій), тис. грн. станом на 31.03.2004: 2
814 137.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —  не�
має.

Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

12. Державний пакет акцій Акціонерної енергопоста$
чальної компанії «Київенерго».

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5,
тел.: (044) 239�42�07, тел./факс: 239�47�06.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення  ринкової
вартості державного пакета акцій з метою внеску його до
статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: електро�
енергетика, передача та постачання електроенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.:

основних засобів — 91 092,
нематеріальних активів — 37,
незавершеного будівництва — 2 037,
довгострокових фінансових інвестицій — 8.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на

31.03.2004:
основних засобів — 288 325,0;
нематеріальних активів — 1 028,0;
незавершеного будівництва — 44 930,0;
довгострокових фінансових інвестицій — 28 685,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —  так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

13. Державний пакет акцій ЗАТ «Славутич$Агро» у кіль$
кості 4 094 000 шт., що   становить 25,1% статутного
фонду товариства.

 Місцезнаходження: 51230, с. Голубівка Новомосковського
району Дніпропетровської обл., тел.: (0562) 33�45�90,
тел./факс: (0562) 33�45�91.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості державного пакета акцій з метою продажу його за
грошові кошти.

Галузь народного господарства, вид діяльності: птахівни�
цтво, м’ясна та комбікормова промисловість, оптова торгів�
ля.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.:

основних засобів — 14,
нематеріальних активів — 1,
незавершеного будівництва — 1.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на

31.03.2004:
основних засобів — 455,0;
нематеріальних активів — 70,0;
незавершеного будівництва — 5 069,8.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —  не�

має.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт: 14 календарних днів.

14. Державний пакет акцій ЗАТ «Тралфлот» у кількості
2 846 558 шт., що становить 25%+1 акція статутного
фонду товариства.

Місцезнаходження: АРК, 99014, м. Севастополь, вул. Прав�
ди, 10, тел./факс: (0692) 41�21�65.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової

вартості державного пакета акцій з метою продажу його за
грошові кошти.

Галузь народного господарства, вид діяльності: промис�
лове виробництво риби, вилов риби, оптова та роздрібна
торгівля рибою, морепродуктами та молюсками, функціо�
нування водної транспортної інфраструктури, діяльність
транспортних агентств та ін.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.: усього — 960, у тому числі:

об’єктів судового майна — 249;
інших основних засобів — 708;
судноплавних засобів — 3.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на

30.06.2004:
об’єктів судового майна — 19 141,365;
інших основних засобів — 62,723.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — не�

має.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт: 14 календарних днів.

15. Державний пакет акцій ВАТ «СВІТ» у кількості 53
шт., що становить 0,00252% статутного фонду това$
риства.

Місцезнаходження: 69118, м. Запоріжжя, вул. Гаврилова,
14, тел.: (0612) 13�05�10, тел./факс: (0612) 17�27�24.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення початко�
вої вартості державного пакета акцій з метою продажу його
за грошові кошти на конкурентних засадах.

Галузь народного господарства, вид діяльності: промис�
ловість засобів зв’язку, електро� та радіозв’язок, лінійне бу�
дівництво, оптова та роздрібна торгівля.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.:

основних засобів — 1 784,
нематеріальних активів — 8,
незавершеного будівництва — 91,
довгострокових фінансових інвестицій — 2.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на

31.03.2004:
основних засобів — 7 307,7;
нематеріальних активів — 103,4;
незавершеного будівництва — 133,0;
довгострокових фінансових інвестицій — 4 844,1.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — не�

має.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт: 14 календарних днів.

16. Державне  підприємство «Дніпроагросервіс».
Місцезнаходження: 39042, м. Дніпропетровськ, Аеропорт,

тел. (0562) 65�03�59.
Мета проведення незалежної оцінки: оцінка майна держа�

вного підприємства у зв’язку з прийняттям рішення про йо�
го приватизацію.

Галузь народного господарства, основні види продукції,
що виробляються:  аграрна.

Кількість об’єктів необоротних активів з аналітичним об�
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, дов�
гострокових фінансових інвестицій,  нематеріальних акти�
вів), шт.: 142.

Балансова залишкова вартість станом на 30.06.2004, тис.
грн. — 608,8.

 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —
немає.

Дата оцінки: 30.07.2004.
Організаційно�правова форма: загальнодержавна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

17. Державний пакет акцій ВАТ «Волиньобленерго».
Місцезнаходження: 43023, м. Луцьк, вул. Єршова,4, тел.:

71�91�30, тел./факс: 78�75�19.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової

вартості державного пакета акцій з метою внеску його до
статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, передача і постачання електроенергії та про�
даж її споживачам.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком (основних засобів, нематеріальних активів, не�
завершеного будівництва, довгострокових фінансових ін�
вестицій), шт.: 25 232.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нема�
теріальних активів, незавершеного будівництва, довгостро�
кових фінансових інвестицій) тис. грн. станом на 31.03.2004:
87 705,0.

 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — не�
має.

Дата оцінки: 30.06.04.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

18. Державний пакет акцій ВАТ «Дніпроенерго».
Місцезнаходження: 69096, м. Запоріжжя, вул. Гребельна,2,
тел.: (0612) 58�23�23, тел./факс: (0612) 58�23�55.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�



7 липня 2004 року № 26(314)20
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

кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія Укра�
їни».

Галузь народного господарства, види діяльності: енерге�
тика, виробництво електро�теплоенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.:

усього — 60 802, у тому числі:
основних засобів — 60 673,
незавершеного будівництва — 42,
нематеріальних активів — 84,
довгострокових фінансових інвестицій — 3,
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на

31.03.2004:
усього — 1 794 247,0: у тому числі:
основних засобів – 1 717 505,0;
незавершеного будівництва — 68 019,0;
нематеріальних активів — 2 331,0;
довгострокових фінансових інвестицій — 6 392,0.
 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — не�

має.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

19. Державний пакет акцій ВАТ «Енергопостачальна
компанія «Чернівціобленерго».

 Місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул. Прутська, 23а,
тел.: 2�42�45, тел./факс: 55�32�53.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості державного пакета акцій з метою внеску його до
статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, передача і постачання електроенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком (основних засобів, нематеріальних активів, не�
завершеного будівництва, довгострокових фінансових ін�
вестицій), шт.: 123.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства, тис. грн. станом на 31.12.2003: 14 195,17.

 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — не�
має.

Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

20. Державний пакет акцій ВАТ «Донбасенерго».
Місцезнаходження: 84601, м. Горлівка Донецької обл.,

просп. Леніна, 11, тел.: 9�22�17, тел./факс: 9�72�62.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�

кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія Ук�
раїни».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, виробництво електроенергії тепловими еле�
ктростанціями.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.:

основних засобів — 23 053,
незавершеного будівництва — 1 126,
нематеріальних активів — 101.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на

29.02.2004:
основних засобів — 1 139 501,0;
незавершеного будівництва — 491 085,0;
нематеріальних активів — 300,0;
 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — не�

має.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

21. Державний пакет акцій ВАТ «Полтаваобленерго».
Місцезнаходження: 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ,

5, тел.: (0532) 51�63�59, тел./факс: 51�61�16.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�

кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія Ук�
раїни».

Галузь народного господарства, вид діяльності: енерге�
тика.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком (основних засобів, нематеріальних активів, не�
завершеного будівництва, довгострокових фінансових ін�
вестицій), шт.: 80 100.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нема�
теріальних активів, незавершеного будівництва, довгостро�
кових фінансових інвестицій) тис. грн. станом на 31.05.2004:
523 111,0.

 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

22. Державний пакет акцій ВАТ ДАЕК «Донецькобл$
енерго».

 Місцезнаходження: 84601, м. Горлівка Донецької обл.,
просп. Леніна, 11, тел.: 9�73�59.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко�
вої вартості державного пакета акцій з метою внеску його
до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: електро�
енергетика, розподілення електроенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.:

основних засобів — 84 195,
незавершеного будівництва — 85,
довгострокових фінансових інвестицій — 2,
нематеріальних активів — 180.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�

кого товариства, тис. грн.: 81 897,0.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на

31.03.2004:
основних засобів — 476 540,0;
незавершеного будівництва — 87 860,0;
довгострокових фінансових інвестицій —1 897,0;
нематеріальних активів — 261,0;
 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

23. Державний пакет акцій ВАТ ЕК «Закарпаттяобл$
енерго».

 Місцезнаходження: 89412, м. Ужгород (Оноківці), вул. Го�
ловна, 57, тел.: 3�55�54, тел./факс: 3�43�84.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості державного пакета акцій з метою внеску його до
статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, постачання та виробництво електроенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком (основних засобів, нематеріальних активів, не�
завершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій), шт.: 820 860.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, немате�
ріальних активів, незавершеного будівництва, довгостроко�
вих фінансових інвестицій) тис. грн. станом на 31.03.2004:
187 397,0.

 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

24. Державний пакет акцій ВАТ «Запоріжжяобленер$
го».

 Місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталева�
рів,14, тел.: 286�33�59, тел./факс: 286�33�80.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості державного пакета акцій з метою внеску його до
статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: електро�
енергетика, розподілення електроенергії, професійно�
технічна освіта.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, нематеріальних активів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій), шт.: 39 000.

Балансова залишкова вартість (основних засобів,
нематеріальних активів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій) тис. грн. станом на
31.05.2004: 400 270,0.

 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — немає.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

25. Державний пакет акцій ВАТ ДАЕК «Львівобленерго».
Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 3,

тел.: 78�92�31.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�

кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія
України».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, енергетичні мережі. 

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства, тис. грн.: 48 493,0.

Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
31.03.2004:

 основних засобів — 313 244,0;
незавершеного будівництва — 27 529,0;
довгострокових фінансових інвестицій — 10 890,0;
нематеріальних активів — 1 130.
 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

26. Державний пакет акцій ВАТ «Енергопостачальна
компанія «Одесаобленерго».

Місцезнаходження: 65029, м. Одеса, вул. Коблівська, 11,
тел.: 23�33�43.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості державного пакета акцій з метою внеску його до
статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: електр�
оенергетика, розподілення електроенергії. 

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства, тис. грн.: 52 124,0.

Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
31.03.2004: основних засобів — 361 172,0;

незавершеного будівництва — 24 795,0;
довгострокових фінансових інвестицій —13 520,0;
нематеріальних активів — 2 269,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майн�

а, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

27. Державний пакет акцій ВАТ «Прикарпаттяобл$
енерго».

Місцезнаходження: 76014, м. Івано�Франківськ, вул. Індуст�
ріальна, 34, тел.: 52�09�21.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�
кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія
України».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, електричні мережі. 

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства, тис. грн.: 25 909,0.

Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
31.03.2004:

основних засобів — 167 318,0;
незавершеного будівництва — 20 888,0;
довгострокових фінансових інвестицій — 15 659,0;
нематеріальних активів — 7 917,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майн�

а, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

28. Державний пакет акцій ВАТ ДАЕК «Черкасиобл$
енерго».

Місцезнаходження: м. Черкаси, Придніпровський р�н, вул.
Гоголя, 285, тел.: 47�22�60, тел./факс: 47�41�85.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�
кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія
України».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, електричні мережі, розподілення елект�
роенергії. 

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства, тис. грн.: 37 098,0.

Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
31.03.2004:

основних засобів — 193 473,0;
незавершеного будівництва — 18 652,0;
довгострокових фінансових інвестицій — 418,0;
нематеріальних активів — 678,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

29. Державний пакет акцій ВАТ ДАЕК «Харківобл$
енерго».

Місцезнаходження: 61003, м. Харків, вул. Кооперативна,
12, тел.: 23�10�71.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�
кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія
України».

Галузь народного господарства, види діяльності: елек�
троенергетика, електричні мережі, розподілення елект�
роенергії. 

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства, тис. грн.: 64 135,0.

Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
31.03.2004:

основних засобів — 809 423,0;
незавершеного будівництва — 15 818,0;
довгострокових фінансових інвестицій — 8 477,0;
нематеріальних активів — 5 578,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

30. Державний пакет акцій ВАТ ЕК «Хмельницькобл$
енерго».

Місцезнаходження: 29016, м. Хмельницький, вул.
Храновського, 11а, тел.: 72�62�19.
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Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�
кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія Ук�
раїни».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, електричні мережі.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства, тис. грн.: 33 638,0.

Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
31.03.2004:

основних засобів — 200 435,0;
незавершеного будівництва — 11 480,0;
довгострокових фінансових інвестицій — 56,0;
нематеріальних активів — 2 648,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

31. Державний пакет акцій ДАТ ДАК «Укргідроенер$
го».

 Місцезнаходження: 07300, м. Вишгород Київської обл.,
тел.: 2�20�84, тел./факс: 2�20�07.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�
кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія Ук�
раїни».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, виробництво електроенергії гідроелектроста�
нціями.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком (основних засобів, нематеріальних активів, не�
завершеного будівництва, довгострокових фінансових ін�
вестицій), шт.: 11 418.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства, тис. грн.: 118 552,95.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нема�
теріальних активів, незавершеного будівництва, довгостро�
кових фінансових інвестицій), тис. грн. станом на 31.03.2004:
1 106 173,0.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

32. Державний пакет акцій ЗАТ «Миколаївська ТЕЦ».
 Місцезнаходження: 54002, м. Миколаїв, Каботажний уз�

віз, 18, тел./факс: (0512) 36�20�40.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�

кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія Укра�
їни».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, виробництво електроенергії.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства, тис. грн.: 62 513,0.

Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
31.03.2004:

основних засобів — 65 567,0;
незавершеного будівництва — 42,0;
нематеріальних активів — 366,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

33. Державний пакет акцій ВАТ «Дніпродзержинська
ТЕЦ».

Місцезнаходження: 51925, м. Дніпродзержинськ Дніпропе�
тровської обл., вул. Радянська, 2, тел./факс: (0569) 39�43�59.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�
кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія Укра�
їни».

Галузь народного господарства, види діяльності: елект�
роенергетика, виробництво тепло� та електроенергії.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства, тис. грн.: 25 409,0.

Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
31.03.2004:

основних засобів — 36 351,0;
незавершеного будівництва — 626,0;
нематеріальних активів — 1 542,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

34. Державний пакет акцій ВАТ «Харківська ТЕЦ$5».
Місцезнаходження: 62371, с. Подвірки Дергачівського

району Харківської обл., тел./факс: (0572) 12�48�98.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової

вартості державного пакета акцій з метою внеску його до
статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: електро�
енергетика, виробництво тепло� та електроенергії.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства, тис. грн.: 29 5910,0.

Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
31.03.2004:

основних засобів — 185 691,0;
незавершеного будівництва — 83 311,0;
нематеріальних активів — 9 521,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

35. Державний пакет акцій ВАТ «Одеська ТЕЦ».
 Місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29,

тел./факс: (0482) 23�34�10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко�

вої вартості державного пакета акцій з метою внеску його
до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

Галузь народного господарства, види діяльності: електро�
енергетика, виробництво тепло�електроенергії.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства, тис. грн.: 43 525,0.

Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на
31.12.2003:

основних засобів — 45 573,0;
незавершеного будівництва — 221,0;
нематеріальних активів — 1 966,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

36. Державний пакет акцій ВАТ «Херсонська ТЕЦ».
Місцезнаходження: 73015, м. Херсон, Бориславське шосе,

1, тел.: 55�07�05, тел./факс: 55�10�63.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин�

кової вартості державного пакета акцій з метою внеску
його до статутного фонду НАК «Енергетична компанія Укра�
їни».

Галузь народного господарства, види діяльності: електро�
енергетика, виробництво електро�теплоенергії.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.: усього 2 606, у т.ч.

основних засобів — 2 595,
нематеріальних активів — 11.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�

кого товариства, тис. грн.: 29 742,16.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на

31.05.2004:
основних засобів — 370 53,291;
нематеріальних активів — 90,932.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій�
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фо�
нду державного майна України 25.11.2003 № 2100 і зареєс�
трованого Міністерством юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв�
ність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’�
єкта, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційни�
ми документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстра�
цію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпові�
дно 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 май�
на, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного
майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залу�
чено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з
оцінки майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на проваджен�
ня діяльності, пов’язаною з державною таємницею, вида�
ного суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків
у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із су�
б’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціно�
чної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності , виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено здійснення прак�
тичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки май�
на та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповіда�
ють об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду держа�
вного майна України конкурсну документацію, яка скла�
дається з конкурсної пропозиції та підтвердних докумен�
тів. До підтвердних документів належить: заява на участь
у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі, та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде до�
датково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, заві�
рені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що
працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер�
жавного майна України; інформація про претендента (до�
кумент, який містить відомості про претендента щодо йо�
го досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро�
боти 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 запеча�
таному конверті і має містити пропозицію щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан�
ням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не ви�
значений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального від�
ділу Фонду державного майна України (вул. Кутузова,18/9,
кімната 504) до 18.00 15 липня 2004 року.

Конкурсна документація подається в запечатаному кон�
верті з описом підтвердних документів, що містяться в кон�
верті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності». Перепустки до за�
гального відділу Фонду державного майна України вида�
ються по вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для
довідок: 294�56�36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна Укра$
їни 21 липня 2004 року о 15.00.

ДО    ВІДОМА
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 засобів, Основні види діяльності

приватизації ЄДРПОУ адреса

  до прийняття рішення про підприємств, які мають на загальнодержавному ринку станом на 01.05.2004, тис. грн. об’єкта приватизації
  приватизацію управляти відповідним стратегічне значення для відповідних товарів  (робіт, послуг) (за даними статуту або

державним майном економіки та безпеки держави Держкомстату України)
(дата та номер постанови КМУ)

Державне підприємство 32835950 49036, м. Дніпропетровськ, Міністерство економіки та Не належить Потенційно — 26 941,798 20 592,343 Надання платних послуг
«Дніпропетровський вул. Шмідта, 2, 3 з питань європейської займає по створенню необхідних
центральний ринок» інтеграції України монопольне умов для реалізації  сільсь�

(домінуюче) когосподарської продукції,
становище на торгівлі продовольчими та

товарному непродовольчими товарами
 ринку  населенням, підприємст�

вами та організаціями
усіх форм власності

Займає (не займає) Вид продукції, Первісна Залишкова
послуг
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Згідно з наказом Фонду державного майна України
від 29.06.2004 № 1261, відповідно до Порядку реєст�
рації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державно�
го майна України від 19.12.2001 № 2355 та зареєстро�
ваного у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за №
1092/6283, у зв’язку з отриманням Лозовою М. М.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
15.05.2004 МФ № 1081, виданого Фондом держав�
ного майна України і Міжнародним інститутом бізне�
су, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер$
жавному реєстрі оцінювачів від 19.04.2004 №
1211, видане Фондом державного майна України
Лозовій М. М.

Згідно з наказом Фонду державного майна України
від 29.06.2004 № 1264, відповідно до Порядку ре�
єстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре�
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер�
жавного майна України від 19.12.2001 № 2355 та за�
реєстрованого у Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриман$
ням Лесків С. А. нового кваліфікаційного свідо$
цтва оцінювача від 15.12.2001 МФ № 1079, ви�
даного ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа$
вному реєстрі оцінювачів від 05.11.2002
№ 3802, видане Фондом державного майна Ук$
раїни Лесків С. А.

Згідно з наказом Фонду державного майна України
від 29.06.2004 № 1262, відповідно до Порядку реєст�
рації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі

ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» з лютого 2004 року прово�
дить планову роботу по обробці та систематизації архівних матеріалів стосовно
сертифікатної приватизації, переданих до галузевого державного архіву фінан�
сових посередників з регіональних аукціонних центрів.

ДАК «НМАЦ» інформує, що галузевий державний архів функціонує і має можли�
вість приймати документальні матеріали в необмеженій кількості на постійне та
тимчасове зберігання.

ДЕРЖАВНА  АКЦІОНЕРНА  КОМПАНIЯ

«НАЦІОНАЛЬНА  МЕРЕЖА
АУКЦІОННИХ  ЦЕНТРIВ»

Зміни та доповнення до Переліку об’єктів групи Е,
які підлягають приватизації у 2004 році за участю

центрального апарату Фонду державного майна України*

№ Найменування Місцезнаходження Розмір державного Номінальна Термін
пор. підприємства, підприємства  пакета акцій вартість державного приватизації

код за ЄДРПОУ (частки, паю) пакета акцій

Кількість % (частки, паю), грн.

акцій

1 ЗАТ «Славутич�Агро» 51230, 4  094  000 25,1% 4  094  000,00 ІІІ–ІV
32286758 Дніпропетровська  обл., І квартал

Новомосковський р�н,
с. Голубівка

2 ТОВ «Інформаційно� 03151, — 34,6% 1  158  929,0 ІІІ–ІV
виробничий центр м. Київ, квартал

в галузі освіти»  вул. Смілянська, 4
32102854

*Затверджено наказом ФДМУ від 24.06.2004 № 1246

оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрова�
ного у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за
№ 1092/6283, у зв’язку з отриманням Кікотєєм А. О.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
24.04.2004 МФ № 1053, виданого Фондом  держав�
ного майна України і Українською комерційною школою,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державно$
му реєстрі оцінювачів від 27.02.2002 № 317, вида$
не Фондом державного майна України Кікотю А. О.

Згідно з наказом Фонду державного майна України
від 29.06.2004 № 1263, відповідно до Порядку реєстрації
фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оціню�
вачів, затвердженого наказом Фонду державного май�
на України від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283,
у зв’язку з отриманням Кузьменком А. В. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
24.04.2004 МФ № 1052, виданого ФДМУ і Українсь�
кою комерційною школою, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
27.02.2002 № 316, видане Фондом  державного
майна України  Кузьменку А. В.

Згідно з наказом Фонду державного майна України
від 01.07.2004 № 1311, відповідно до Порядку реєстра�
ції фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оці�
нювачів, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрова�
ного у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за №
1092/6283, у зв’язку з отриманням Грижук М. М. но$
вого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
24.04.2004 МФ № 1014, виданого ФДМУ і Українсь�

В інформацію про продаж акцій ВАТ: ВАТ «Крижопільський цукровий завод» (код за
ЄДРПОУ 3374764), яке запропоновано до продажу на 70 спеціалізованому аукціоні за грошові
кошти, вносяться такі зміни:

№ пор. Показник Старе значення Нове значення

1 Балансовий прибуток за звітн. період, тис. грн. �2 906 �2 905,7
2 Заборгованість дебіторська, тис. грн. 44 319 44 319,3

Відповідно до п. 24 розділу IV Державної програми приватизації на 2000—2002 роки
наказом Фонду державного майна України від 24.06.2004 № 1242 прийнято рішення про
реструктуризацію відкритого акціонерного товариства «Харківський завод електро$
технічного обладнання» (код за ЄДРПОУ 01056741).

Включити до Переліку об’єктів групи Е,
які підлягають приватизації у 2004 році за участю центрального апарату

Фонду державного майна України,
затвердженого наказом Фонду від 22.04.2003 № 688*

Найменування Місцезнаходження Розмір державного Номінальна Термін
підприємства, підприємства пакета акцій вартість державного приватизації

код за ЄДРПОУ (частки, паю) пакета акцій

Кількість % (частки, паю), грн.

акцій

ЗАТ «Тралфлот», 99014, АРК, 2  846  558 25%+ 2  846  558,00 ІІІ—ІV кв.
31583903  м. Севастополь, 1 акція

вул. Правди, 10

*Затверджено наказом ФДМУ від 29.06.2004 № 1265

План розміщення акцій
ВАТ «Одеський припортовий завод»,  яке є правонаступником

Одеського державного припортового заводу

Код за ЄДРПОУ: 00206539. Вид акцій: прості іменні.
Статутний фонд — 798 544 000 грн. Кількість акцій: 798 544 000 шт.
Номінальна вартість акцій — 1 грн. Форма випуску акцій — документарна.

№ Спосіб розміщення
Термін  розміщення Акції

       Частка

  пор. початок закінчення кількість, вартість,     СФ, %

шт.           тис. грн.

1. Закріплюється у державній власності — — — — —

1.1 в т. ч. передано до холдингів — — — — —

2. Передано до холдингів — — — — —

3. Власність організації орендарів — — — — —

4. Пільговий продаж акцій ІІ кв. ІІІ кв. 43580840 43580840 5,46

2004 р.  2004 р.

4.1 працівникам підприємства, майно якого — — 2873340 2873340 0,36

приватизується

4.2 іншим громадянам, які мають право на — — 780300 780300 0,1

пільгове придбання акцій

4.3 керівникам підприємства, які мають право — — 39927200 39927200 5,0

на додаткове придбання акцій

5. Продаж акцій через організаторів торгівлі — — — — —

цінними паперами

6. Продаж пакетів акцій громадянам та

фінансовим посередникам через Державну

акціонерну компанію «Національна мережа

аукціонних центрів» за кошти (тільки для

об’єктів групи В) — — — — —

7. Продаж пакетів акцій за конкурсом ІІ кв. ІІІ кв. 754963160 754963160 94,54

2004 р. 2004 р.

                                                                   Разом: 798544000 798544000 100,00

кою комерційною школою, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
від 14.07.2003 № 422, видане Фондом державно$
го майна України Грижук М. М.

Згідно з наказом Фонду державного майна України
від 29.06.2004 № 1258, відповідно до Порядку реєст�
рації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державно�
го майна України від 19.12.2001 № 2355 та зареєстро�
ваного у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за
№ 1092/6283, у зв’язку з отриманням Полянським О. Л.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
13.03.2004 ЦМК № 71, виданого Фондом держав�
ного майна України і Міжнародним інститутом бізне�
су, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер$
жавному реєстрі оцінювачів від 23.06.2003 № 318,
видане Фондом державного майна України Полян$
ському О. Л.

Згідно з наказом Фонду державного майна України
від 29.06.2004 № 1260, відповідно до Порядку реєстра�
ції фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оці�
нювачів, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрова�
ного у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за №
1092/6283, у зв’язку з отриманням Слізковою Ю. В.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
14.06.2003 МФ № 384, виданого Фондом державно�
го майна України і ТОВ «Інститут експертизи та управ�
ління власністю», анульовано свідоцтво про реєст$
рацію в Державному реєстрі оцінювачів від
28.08.2002 № 2290, видане Фондом державного
майна України Андріашкіній Ю. В.

Згідно з наказом Фонду державного майна України від 29.06.2004 № 1259, від�
повідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001
№ 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283,
у зв’язку з отриманням Кнігніцькою Г. Д. нового кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача від 15.05.2004 МФ № 1074, виданого Фондом державного майна
України і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстра$
цію в Державному реєстрі оцінювачів від 19.04.2004 № 1243, видане Фон$
дом державного майна України Кнігніцькій Г. Д.

Згідно з наказом Фонду державного майна України від 01.07.2004 № 1310 ану$
льовані свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
03.06.2003 № 243 та від 07.06.2004 № 1333, виданих Фондом державно$
го майна України Родіонову В. І.
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МЕТА:
Метою проведення круглого столу є визначення актуальних проблем кор�

поративного підприємництва та шляхів посилення ринкового вектору в ре�
алізації основних соціально�економічних цілей стратегії розвитку України.

Реалізація наміченої мети передбачає висвітлення актуальних проблем
розвитку економіки України та їх обговорення, визначення передумов, ме�
ханізмів, пріоритетних напрямів та мотиваційних важелів активізації кор�
поративного підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу, за�
безпечення ефективного використання переваг ринкового середовища
для прискореного розвитку економіки, соціально�трудових відносин та
державного управління.

У МЕЖАХ КРУГЛОГО СТОЛУ БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ ТАКІ ПИТАННЯ:

Наукові засади формування моделі держави�лідера.
Сучасні проблеми та напрями вдосконалення мотиваційних важелів

корпоративного підприємництва в Україні.
Проблеми посилення ролі фондового ринку в розвитку підприємницької

діяльності корпорацій.
Проблеми та напрями становлення потужного малого та середнього

підприємництва в Україні.
Проблеми застосування новітніх електронних інформаційних техноло�

гій у підприємницькій діяльності корпорацій.
Економічні механізми забезпечення досягнення Україною цілей тисячо�

ліття.
Проблеми та напрями реалізації ефективних стратегій конкурентоздат�

ності економіки України.

Військова частина 3029 внутрішніх військ МВС
України проводить конкурс на право укладення

договору оренди нежитлових приміщень будівель
та споруд військового містечка № 28

у м. Запоріжжі, вул. Військбуд, 1а
Назва і місцерозташування органу, що проводить кон�

курс,— військова частина 3029 внутрішніх військ МВС Укра�
їни, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 1а, тел.: (0612)
67�40�13, комутатор «Діалог».

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові при�
міщення будівель, а саме:

речового складу № 318 (за генпланом) площею 85,16 м2;
частину продовольчого складу № 505 (за генпланом) пло�

щею 221,74 м2;
частину продовольчого складу № 505 (за генпланом) пло�

щею 180 м2;
клубу № 492 (за генпланом) площею 225,4 м2;
військового містечка у м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 1а,

що знаходяться в оперативному управлінні військової час�
тини 3029.

Вартість об’єктів за висновками експертної оцінки та оре�
ндна плата за базовий місяць становить:

речового складу № 318 (за генпланом) — 12 974 грн., оре�
ндна плата від 118 грн.

частина продовольчого складу № 505 (за генпланом) —
44 901 грн., орендна плата від 411 грн.

частини продовольчого складу № 505 (за генпланом —
24 050 грн., орендна плата від 230 грн.

клубу № 492 (за генпланом) — 21 912 грн., орендна плата
від 200 грн.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’�
єктів:

виконання ремонту нерухомого військового майна за ра�
хунок власних коштів орендаря;

підтримання належних умов експлуатації та технічного стану;
оплата за спожиті комунальні послуги;
компенсація орендодавцеві податку на землю, відведену

під об’єкт оренди;
використання нежитлового приміщення під склади та ін�

ше.
Заяви на участь в конкурсі приймаються протягом місяця

з моменту виходу оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публіка$

ції цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає лист�заяву та кон�

курсні пропозиції, які містять: назву і місцезнаходження об’�
єкта, який він має намір взяти в оренду;

відомості про претендента (копія свідоцтва про державну
реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення до
ЄДРПОУ  і т. п. — копії засвідчити нотаріусом);

запропонований претендентом розмір орендної плати;
додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’�

єкта;
конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному

конверті.
Заяви приймаються за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вій�

ськбуд 1а, військова частина 3029. Додаткову інформацію з
питань проведення конкурсу можна отримати за тел.: (0612)
67�40�13, комутатор «Діалог».

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В ЗАСІДАННІ КРУГЛОГО СТОЛУ

ІІІ МІЖНАРОДНА

НАУКОВО$ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ

КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2005—2015 рр.,

ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ТИСЯЧОЛІТТЯ  ТА СТАНОВЛЕННЯ

ДЕРЖАВИ�ЛІДЕРА

ОРГАНІЗАТОРИ:
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ; ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ 3 ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО

РИНКУ УКРАЇНИ;  ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 00Н В УКРАЇНІ; СПІЛКА АКЦІОНЕРІВ УКРАЇНИ; АСАМБЛЕЯ

ДІЛОВИХ КІЛ; МІЖНАРОДНА СПІЛКА ІМІДЖМЕЙКЕРІВ; ТОРГОВО�ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ;

НАУКОВО�ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРО�

ПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ; УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА; НАЦІОНА�

ЛЬНА   АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ; ННЦ ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Засідання круглого столу проходитиме в межах III Міжнародної науково�практичної кон�
ференції «Від лідера�особистості до держави�лідера».

Для  участі  у  круглому  столі  запрошені представники органів законодавчої та виконав�
чої влади, державних та регіональних адміністрацій, міжнародних представництв в Україні,
керівники підприємств різних форм власності, науковці, представники фондів сприяння
підприємництву, засобів масової інформації, всі зацікавлені особи.

Засідання круглого столу відбудеться 20 серпня 2004 р. з 10.15 до 12.15 в кон$
ференц$залі президент$готелю «Київський» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12).

Про Вашу згоду просимо повідомити Оргкомітет до 1 серпня 2004 р. за адресами:
01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, офіс 603, 640;
або 01015, Київ�15, п/с 100.

Телефони для довідок:  (044)  239�10�55;  296�95�49;  269�30�35;  296�98�67.
Тел./факс (044) 296�96�13.
E�mail: akcioner@inec.kiev.ua

Військова частина 3047 внутрішніх військ МВС України
проводить конкурс на право укладення договору

оренди нежитлових приміщень
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс,—

військова частина 3047 внутрішніх військ МВС України, за
адресою: м. Житомир, вул. Котовського, 95а, тел.: (0412) 36�
05�85, 36�05�72, 36�92�74.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові при�
міщення будівлі № 6 магазин (за генпланом) площею 41,1 м2,
під магазин військового містечка у м. Житомир, вул. Котов�
ського, 95а.

Вартість об’єктів та розмір орендної плати за базовий мі�
сяць буде визначено згідно з чинним законодавством, за
висновками експертної оцінки.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’�
єктів:

виконання ремонту нерухомого військового майна за раху�
нок власних коштів орендаря;

підтримання належних умов експлуатації та технічного стану;
оплата за спожиті комунальні послуги;
компенсація орендодавцеві податку на землю, відведену

під об’єкт оренди;
використання нежитлового приміщення під магазин і таке інше.
Заяви на участь в конкурсі приймаються протягом місяця

після публікації оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публіка$

ції цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає лист�заяву та кон�

курсні пропозиції, які містять:
назву і місцезнаходження об’єкта, який він бажає взяти в

оренду;
відомості про претендента (копія свідоцтва про державну

реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення до
ЄДРПОУ і т. п. — копії засвідчити нотаріусом);

запропонований претендентом розмір орендної плати;
додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’�

єкта;
конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному

конверті.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Котов�

ського, 95а, військова частина 3047. Додаткову інформацію з
питань проведення конкурсу можна отримати за тел.: (0432)
27�48�84, 27�43�05 комутатор «Дубрава», 27�49�07, 27�43�89.

Військова частина 3003 внутрішніх військ МВС України
проводить конкурс на право укладення договору

оренди асфальтованого покриття
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс,—

військова частина 3003 внутрішніх військ МВС України, за
адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7, тел. (0482)
66�31�74, 61�06�51, 61�31�21, 28�29�87.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові при�
міщення будівлі № 16 КПП, солдатська чайна (за генпланом)
площею 122,9 м2 під магазин, кафе військового містечка у м.
Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7.

Вартість об’єктів та розмір орендної плати за базовий мі�
сяць буде визначено згідно з чинним законодавством за ви�
сновками експертної оцінки.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’�
єктів:

виконання ремонту нерухомого військового майна за ра�
хунок власних коштів орендаря;

підтримання належних умов експлуатації та технічного стану;
оплата за спожиті комунальні послуги;
компенсація орендодавцеві податку на землю, відведену

під об’єкти оренди;
використання нежитлового приміщення під магазин, ка�

фе і т. п.
Заяви на участь в конкурсі приймаються протягом місяця

з моменту виходу оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публіка$

ції цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає лист�заяву та кон�

курсні пропозиції, які містять:
назву і місцезнаходження об’єкта, який він бажає взяти в

оренду;
відомості про претендента (копія свідоцтва про державну

реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення до
ЄДРПОУ і т. п. — копії засвідчити нотаріусом);

запропонований претендентом розмір орендної плати;
додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’�

єкта;
конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному

конверті.
Заяви приймаються за адресою: м. Одеса, вул. Люстдо�

рфська дорога, 7. Додаткову інформацію з питань прове�
дення конкурсу можна отримати у військовій частині 3003,
тел.: (0482) 66�31�74, 61�06�51, 61�31�21, 28�29�87.

Макарівська квартирно$експлуатаційна частина
району проводить конкурс на право укладення

договору оренди нежитлових приміщень
Місцерозташування органу, що проводить конкурс: вул. По�

штова, 23, м. Макарів�1 Київської обл.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове примі�

щення у військовому містечку № 6, м. Макарів�1, вул. Гага�
рінська, 11/б, приміщення павільйон�кафе (г/п № 37) зага�
льною площею 144 м2, рік забудови — 1989.

Розмір орендної плати буде визначено після проведення
експертної оцінки.

Телефони для довідок: (041) 32�4�23�47, (2�78) 5�35�62,
(044) 785�35�62.

Основні умови до умов експлуатації: ремонт за власний
рахунок.

Макарівська квартирно$експлуатаційна частина
району проводить конкурс на право укладення

договору оренди нежитлових приміщень
Місцерозташування органу, що проводить конкурс: вул. По�

штова, 23, м. Макарів�1, Київської обл.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове примі�

щення у військовому містечку № 6, м. Макарів�1, вул. Гага�
рінська 15, приміщення крамниці змішаних товарів (г/п
№ 35) загальною площею 1 347 м2, рік забудови — 1968.

Розмір орендної плати буде визначено після проведення
експертної оцінки.

Телефони для довідок: (041) 32�4�23�47, (2�78) 5�35�62,
(044) 78�5�35�62.

Основні умови до умов експлуатації: ремонт за власний
рахунок.

Інформація Головного управління внутрішніх військ МВС України
Телефони для довідок: 249$27$33, 275$20$07 ($04) — комутатор «Міраж» внутрішній телефон 27$33
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Тел. редакції: (044) 294$56$58, тел./факс 294$33$77, «ВП» в Internet: http://www.spfu.gov.ua, е$mail:journal@spfu.kiev.ua
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Газета «Відомості приватизації» —
додаток до «Державного  інформаційного

бюлетеня  про приватизацію»

Засновник — Фонд
державного майна України.

Свідоцтво  про державну реєстрацію
 серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Передплатні індекси: 22437, 22438

Редактор Т. М. УТЕЧЕНКО

Додаток виходить щосереди.

Над номером працювали:
Л. М. ВОЙТУШЕНКО

(випусковий)
В. П. БОРКІВСЬКА, Т. Ю. ЗІНЕВИЧ,

А. К. НАРТОВА
(коректори)

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

Набір, комп’ютерна верстка  та
друкування —

комбінат друку видавництва
«Преса України»
03047, Київ�47,

 просп. Перемоги, 50.

Ум. друк. арк. 5,58.
Загальний тираж 17 280 прим.

Зам. 3085026

Інформація, надрукована  в додатку
«Відомості приватизації»,
є офіційною публікацією

та друкується мовою оригіналу.
 Її розміщення в інших засобах масової
інформації чи передрук можливі лише з
письмового дозволу Фонду державного

майна України із зазначенням номера
 й дати видачі дозволу.

м. Київ
ТОВ «Фірма «Періодика» тел./факс (044) 228�00�24, тел. 228�61�65
АТЗТ «САММІТ» тел./факс (044) 254�50�50
ЗАТ «Передплатне агентство «KSS» тел./факс (044) 464�02�20, тел. 212�00�50
інтернет�передплата: www.кss.kiev.ua

ТОВ «Прес�Центр» тел./факс  (044) 239�10�49, 296�97�40
ТОВ «Меркурій» тел./факс (044) 246�10�21, 248�88�08
ТОВ «Альянс» тел. (044) 461�81�47
ДП «Столичні новини» тел. (044) 234�51�19, 234�33�27

м. Донецьк
ТОВ «Донбас�Інформ» тел./факс (062) 345�15�92, 345�15�94
ТОВ «НВП «Ідея» тел./факс (062) 381�09�32

м. Запоріжжя
ПП «Прес�Сервіс» тел. (0612) 62�51�51, 62�52�43

м. Луганськ
ПП «Ребрик ІВ» тел. (0642) 58�50�75, 53�40�73

м. Львів
ТОВ «ВГ «Ділова преса» тел./факс (0322) 70�34�68, тел. 70�54�82
ПП «РА «Львівські оголошення» тел.(0322) 97�15�15, факс 97�02�18

м. Миколаїв
ТОВ «Ноу�Хау» тел. (0512) 47�20�03, 47�03�25

м. Одеса
ТОВ «Ласка» тел. (048)  711�66�16, (0482) 60�74�72
ПП «Агентство «Наш бізнес» тел. (0482) 34�64�76, (048) 715�01�74

БПП «Пугачова» тел. (048) 760�71�21

м. Севастополь
ПП «Експрес�Крим» тел./факс (0692) 54�35�84, 55�09�00

м. Тернопіль
ПП «Бізнес�преса» тел. (0352) 25�18�23

м. Ужгород
ПП «Мясковська» тел. (03122) 3�55�12

м. Харків
ДП «Фактор�преса» тел. (0572) 26�43�33, 26�75�33, 17�02�07

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»

м. Вінниця
ТОВ «Актіно» тел. (0432) 35�50�86

м. Горлівка
ТОВ «АВ�Сервіс» тел. (06242) 5�22�63, 5�24�75

м. Дніпропетровськ
ТОВ «Баланс�клуб» тел. (056) 370�30�43, 370�30�44
ПП «Видавничий дім
«Володимир Дудник» тел. (0562) 34�13�52

м. Донецьк
СП «Донбас Де�Юре» тел. (062) 335�03�95
ТОВ «Досап» тел. (0622) 55�31�49, 57�47�41
ПП НВФ «Кріотехніка» тел. (0622) 55�76�81

м. Житомир
СП «Горизонт» тел. (0412) 36�05�82

м. Кіровоград
ПП «Прес�Інформ» тел. (0522) 22�27�54

м. Коломия
ПП «Корчинська» тел. (03433) 2�63�62

м. Краматорськ
КМП «Економікс» тел. (06264) 6�99�71

м. Кременчук
ТОВ «САММІТ�Кременчук» тел. (05366) 3�21�88

м. Кривий Ріг
Кур,єрська служба передплати тел. (056) 797�51�09
та доставки

м. Луцьк
ПП «Періодика та Консалтинг» тел. (03322) 4�10�40, 7�05�99

м. Луганськ
Фірма «Віка» тел. (0642) 52�80�21, 51�93�13

м. Львів
ТОВ «САММІТ�Львів 247» тел. (0322) 74�32�23, 98�04�80

м. Миколаїв
ТОВ «САММІТ�Миколаїв» тел. (0512) 56�10�69, 23�40�86

м. Одеса
ПП «Медіа�арт» тел. (048) 715�52�46

м. Полтава
ПП «Медіа�Новини» тел. (0532) 50�90�75

м. Сімферополь
ДП «САММІТ�Крим» тел. (0652) 44�36�95

м. Харків
АТЗТ «САММІТ�Харків» тел. (0572) 14�22�60, 14�22�61

м. Херсон
ТОВ «Бухгалтер�сервіс» тел. (0552) 22�26�27
ПП «Кобзар» тел. (0552) 22�52�18, 42�09�09

м. Черкаси
Філія «Черкаська служба передплати» тел. (0472) 32�02�00, 54�41�17
ПП «Янішевський» тел. (0472) 54�10�98

м. Чернігів
ТОВ «Фірма «Візард» тел. (0462) 10�13�81, 10�18�04

м. Чернівці
ПП «Ключук С.М.» тел. (03722) 7�36�37, 7�24�10

Регіональні представництва передплатного агентства KSS

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

Триває передплата
на офіційне видання ФДМУ на 2004 рік —

«Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»
з додатком – газетою «Відомості приватизації».

Необхідні дані Ви знайдете

в Каталозі видань України на 2004 рік, с. 164–165.

Телефон редакції (044) 294$40$53, факс 294$33$77.

Видання можна передплатити з будь$якого місяця
в усіх відділеннях зв’язку України.

Крім того, з кур
,
єрською експрес$доставкою видання

Фонду державного майна України можна передплатити:

ПЕРЕДПЛАТА  2004   �����   ПЕРЕДПЛАТА  2004   �����   ПЕРЕДПЛАТА  2004   �����   ПЕРЕДПЛАТА  2004

Алчевськ тел. (06442) 2�22�44,

                     2�92�94

Алушта тел. (06560) 3�07�81

Бердянськ тел. (06153) 6�34�15,

                     6�33�51

Вінниця тел. (0432) 32�30�00,

                                                         35�50�86

Дніпропетровськ тел. (0562) 32�22�57

Донецьк тел. (062) 345�03�59,

                   90�58�99

Запоріжжя тел. (0612) 13�49�50,

        (061) 220�96�00

Івано�Франківськ тел. (03422) 2�57�87,

                     7�59�59

Іллічівськ тел. (048) 777�03�55

Ізмаїл тел. (04841)  2�03�35

Керч тел. (067) 230�57�84

Київ тел. (044) 464�02�20

Кривий Ріг тел. (0564) 74�66�42

Кіровоград тел. (0522) 55�02�17

Кременчук тел. (0536) 79�63�56

Луганськ тел. (0642) 58�88�61,

                   58�88�62

Луцьк тел. (0332) 28�80�47

Львів тел. (0322) 41�91�65,

                   41�91�66

Макіївка тел. (06232) 6�31�70

Маріуполь тел. (0629) 34�84�28

Мукачеве тел. (03131) 2�56�45

Мелітополь тел. (0619) 42�67�07

Миколаїв тел. (0512) 47�92�27,

       39�75�69

Одеса тел. (048) 777�03�55

Полтава тел. (0532) 50�93�10,

                   50�65�15

Рівне тел. (0362) 28�80�47

Севастополь тел. (0692) 54�90�64

Сімферополь тел. (0652) 24�85�79,

                   24�89�74

Суми тел. (0542) 21�95�50

Тернопіль тел. (0352) 43�04�27,

                   23�51�51

Ужгород тел. (03122) 3�42�20

Феодосія тел. (06562) 7�27�23

Харків тел. (0572) 54�39�37,

                   54�62�65

Херсон тел. (0552) 26�42�32,

                                                         28�21�69

Хмельницький тел. (03822) 3�29�31

Черкаси тел. (0472) 65�52�38,

       65�52�37

Чернівці тел. (0372) 58�40�57

Ялта тел. (0654) 32�40�08

 Індекс Назва  видання Періодичність Вартість передплати, грн.

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

22437 Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень 12 разів 6,08 18,24 36,48 72,96
про приватизацію» (укр.). Законодавчі, на рік
нормативно�методичні та інформаційні  матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка до 1 раз на
«Державного інформаційного бюлетеня про  тиждень
приватизацію» (укр.). Інформація
про проведення процедур приватизації майна

22438 Комплект у складі:
журналу «Государственный информационный 12 разів 6,08 18,24 36,48 72,96
бюллетень о приватизации» (рос.). Законодавчі, на рік
нормативно�методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка 1 раз
до «Державного інформаційного бюлетеня про на тиждень
приватизацію» (укр.). Інформація про
проведення процедур приватизації майна


