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Ìèíóëîãî òèæíÿ ó Ôîíä³ äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿-
íè (ÔÄÌÓ) â³äáóëàñÿ îô³ö³éíà çóñòð³÷ ïðåäñòàâíè-
ê³â ÔÄÌÓ òà Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â ìåòàëóðã³é-
íî¿ òà ã³ðíè÷îäîáóâíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè
(ÏÌÃÓ). Íà í³é áóëè ïðèñóòí³ â³ä öåíòðàëüíîãî àïà-
ðàòó ÔÄÌÓ ïåðøèé çàñòóïíèê Ãîëîâè ÔÄÌÓ
ª. Ì. ÃÐÈÃÎÐÅÍÊÎ, äèðåêòîðè äåïàðòàìåíò³â
ÔÄÌÓ À. À. ÃÓÄÇÜ, Þ. Â. Í²Ê²Ò²Í, çàñòóïíèêè
äèðåêòîð³â äåïàðòàìåíò³â ÔÄÌÓ Â. À. ÏÓÒ²ÂÑÜ-
ÊÈÉ, Â. Î. ÇÀÉÖÅÂ, ². ². ÊÐÀÂ×ÓÊ, íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ ÔÄÌÓ À. Ê. ÑÒÎÐÎÆÓÊ òà â³ä öåíòðàëüíîãî
êîì³òåòó (ÖÊ) ÏÌÃÓ ãîëîâà Â. ². ÊÀÇÀ×ÅÍÊÎ, çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Ì. Ï. ÁÀÐÃÓÇ, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò
Â. Ò. ÊÀÏÀË²Í, à òàêîæ ãîëîâà ïðîôêîìó ÂÀÒ «Êðè-
âîð³æñòàëü» Þ. Â. ÁÎÁ×ÅÍÊÎ òà çàñòóïíèê ãîëî-
âè ïðîôêîìó ÂÀÒ «Êðèâîð³æñòàëü» Ô. Ì. ÑÓÏÐÓÍ.

Íà ïî÷àòêó çóñòð³÷³ ñëîâî áóëî íàäàíî ïåðøîìó çàñòóïíèêó
Ãîëîâè ÔÄÌÓ ª. Ì. Ãðèãîðåíêó, ÿêèé çàçíà÷èâ, ùî ã³ðíè÷î-ìåòà-
ëóðã³éíèé êîìïëåêñ áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àº ñòàí åêîíîì³êè â ö³-
ëîìó, òîìó ïðèâàòèçàö³þ éîãî ïîòð³áíî ïðîâîäèòè áåç ñîö³àëü-
íèõ ïîòðÿñ³íü. Íà ñüîãîäí³ çàâäÿêè ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ÔÄÌÓ òà
ÏÌÃÓ ïðèâàòèçàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ ñïîê³éíî, áåç ñîö³àëüíèõ êîíô-
ë³êò³â.

Ð³ê òîìó ì³æ ÔÄÌÓ òà ÏÌÃÓ áóëî ï³äïèñàíî Ãàëóçåâó óãîäó
ùîäî ïðèñêîðåííÿ âèð³øåííÿ ñêëàäíèõ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü ó ãàëó-

Â²ÄÁÓËÀÑß ÎÔ²Ö²ÉÍÀ ÇÓÑÒÐ²× ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊ²Â ÔÎÍÄÓ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÀ
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ç³. Íà ñüîãîäí³ á³ëüø³ñòü çàâäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ó ö³é óãîä³, âèêîíà-
íî. Îñíîâí³ çóñèëëÿ áóëî çîñåðåäæåíî íà ïèòàííÿõ ïîãàøåííÿ çà-
áîðãîâàíîñò³ ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çáåðåæåííÿ îá’ºêò³â ñî-
ö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ â ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿, áàíê-
ðóòñòâà òà ðåñòðóêòóðèçàö³¿.

Ùîäî ïðèâàòèçàö³¿ ÄÀÊ «Óêððóäïðîì» äîïîâ³äà÷ çàçíà÷èâ, ùî
óìîâè ïðèâàòèçàö³¿ öüîãî õîëäèíãó âèçíà÷åí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî
îñîáëèâîñò³ ïðèâàòèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâ Äåðæàâíî¿ àêö³îíåðíî¿ êîì-
ïàí³¿ «Óêððóäïðîì». Ó âèïàäêó ÿêùî ÏÌÃÓ ìàòèìå äîïîâíåííÿ äî
óìîâ ïðèâàòèçàö³¿, òî ÔÄÌÓ ãîòîâèé ¿õ îáãîâîðèòè òà ïîäàòè íà
ðîçãëÿä äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Äëÿ ïåðåâ³ðêè âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ï³ä-
ïðèºìñòâ ö³º¿ ãàëóç³ ïåðøèé çàñòóïíèê Ãîëîâè ÔÄÌÓ çàïðîïîíó-
âàâ óòâîðþâàòè ñï³ëüí³ ðîáî÷³ ãðóïè ïî êîæíîìó ï³äïðèºìñòâó.
Òàêîæ ÔÄÌÓ áóäå ³ íàäàë³ êîíñóëüòóâàòèñÿ ç ïðîôñï³ëêàìè ùîäî
ïðèçíà÷åííÿ é çâ³ëüíåííÿ êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, íà ÿêèõ ÔÄÌÓ
ôîðìóº êåð³âíèöòâî. Íåçàáàðîì ÔÄÌÓ ïðîâåäå àòåñòàö³þ êåð³â-
íèê³â ç ïðèéíÿòòÿì ð³øåííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ¿õ çàéìàí³é ïîñàä³
òà ñôîðìóº êàäðîâèé ðåçåðâ êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâ.

ßê íàãîëîñèâ ª. Ì. Ãðèãîðåíêî, ÔÄÌÓ òà ÏÌÃÓ ïîâèíí³ ñï³â-
ïðàöþâàòè é ó ãàëóç³ êîíòðîëþ çà ôîðìóâàííÿì ³ ïåðåì³ùåííÿìè
ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â. Ïîòð³áíî ðåòåëüíî ïåðåâ³ðèòè ðóõ ô³íàíñî-
âèõ ïîòîê³â ³ âèâåñòè ¿õ ç «ò³í³» äëÿ çá³ëüøåííÿ ôîíäó çàðîá³òíî¿
ïëàòè ³ ô³íàíñóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ï³äïðèºìñòâ.

Íàïðèê³íö³ âèñòóïó ª. Ì. Ãðèãîðåíêî çàçíà÷èâ, ùî ó ÔÄÌÓ òà
ÏÌÃÓ º ïîçèòèâíèé äîñâ³ä ñï³âïðàö³. Íà îñíîâ³ öüîãî äîñâ³äó ïî-
òð³áíî áóäóâàòè ñòðàòåã³þ âçàºìîä³¿ ïðîôñï³ëîê ç âëàñíèêîì, ÿêèé
ïðèéäå íà ï³äïðèºìñòâî ï³ä ÷àñ ïðèâàòèçàö³¿.

Äàë³ ñëîâî áóëî íàäàíî ãîëîâ³ ÖÊ ÏÌÃÓ Â. ². Êàçà÷åíêó, ÿêèé
çàçíà÷èâ, ùî ðîáîòà, ÿêó ïðîâîäèòü ÔÄÌÓ, ñïðèÿº âèð³øåííþ
ïèòàíü, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó êîìïåòåíö³¿ ÔÄÌÓ çà Ãàëóçåâîþ óãî-
äîþ ùîäî ïðèñêîðåííÿ âèð³øåííÿ ñêëàäíèõ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü ó
ãàëóç³. Ãîëîâà ÖÊ ÏÌÃÓ ï³äòðèìóº ïðîïîçèö³¿ ª. Ì. Ãðèãîðåíêà
ùîäî ñï³ëüíîãî àíàë³çó êîíòðàêò³â ãîë³â àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ,
ï³äêîíòðîëüíèõ ÔÄÌÓ, â ÷àñòèí³ ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðà-
ö³âíèê³â òà ôîðìóâàííÿ êàäðîâîãî ðåçåðâó.

Ãîëîâà ïðîôêîìó ÂÀÒ «Êðèâîð³æñòàëü» Þ. Â. Áîá÷åíêî ó ñâîº-
ìó âèñòóï³ ðîçïîâ³â ïðî ñîö³àëüíó ðîáîòó íà ï³äïðèºìñòâ³. Â³í
çîêðåìà çàçíà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ ïðèâàòèçàö³¿ çàëèøèëèñÿ íà ï³äïðèºì-
ñòâ³ âñ³ îá’ºêòè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, íà çáåðåæåíí³ ÿêèõ íàïîëÿãàâ
ïðîôêîì³òåò: òðè äèòÿ÷³ îçäîðîâ÷³ òàáîðè íà ×îðíîìó òà Àçîâñüêî-
ìó ìîðÿõ, äâà ïàíñ³îíàòè ³ ïðîô³ëàêòîð³é ç äâîìà â³ää³ëåííÿìè, â
ÿêîìó 3,7 òèñ. îñ³á îçäîðîâëþþòüñÿ áåç â³äðèâó â³ä âèðîáíèöòâà. Ç
óðàõóâàííÿì ñàíàòîðíèõ ïóò³âîê, ÿê³ ïðèäáàâàº êîìá³íàò, ìàéæå 20
òèñ. ïðàö³âíèê³â ³ ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé îçäîðîâëþþòüñÿ ïðîòÿãîì ðîêó.

Çà îñòàíí³ ÷îòèðè ðîêè çäàíî â åêñïëóàòàö³þ 14 æèòëîâèõ
áóäèíê³â (937 êâàðòèð). Ó öüîìó ðîö³ ïëàíóºòüñÿ âèäàòè 165
îðäåð³â íà êâàðòèðè ïðàö³âíèêàì êîìá³íàòó. Ïðè öüîìó, ÿê íàãî-
ëîñèâ Þ. Â. Áîá÷åíêî, êâàðòèðè íàäàþòüñÿ áåçêîøòîâíî.

Òàêèì ÷èíîì, êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð, óêëàäåíèé ì³æ òðóäîâèì
êîëåêòèâîì ³ êåð³âíèöòâîì ÂÀÒ «Êðèâîð³æñòàëü», âèêîíóºòüñÿ â
ïîâíîìó îáñÿç³.

Ï³äñóìîâóþ÷è ðåçóëüòàòè çóñòð³÷³, ª. Ì. Ãðèãîðåíêî çàçíà-
÷èâ, ùî âçàºìîä³ÿ ç ÖÊ ÏÌÃÓ âèÿâèëàñÿ ïë³äíîþ ³ ÔÄÌÓ áóäå é
íàäàë³ ñï³âïðàöþâàòè ç ïðîôñï³ëêàìè.

Ï³äãîòóâàâ Ìèõàéëî ÔÅÄÎÐÅÖÜ
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ПАКЕТИ  АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України

про проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Надвірнянський лісокомбінат»

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00274358.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): відкри�

те акціонерне товариство «Надвірнянський лісокомбінат».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 78400, Івано�Франківська обл.,

м. Надвірна, вул. Соборна, 163.
Телефон: 2�32�40, телефакс: 2�55�88.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет

акцій у кількості 235 393 акцій, що становить 79,54% статутного
фонду ВАТ. Номінальна вартість однієї акції — 21,57 грн.

Початкова ціна пакета акцій ВАТ — 5 080,00 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — документарна. Пакет акцій знерухом�

лено, акції зараховані на рахунок у цінних паперах у зберігача ТОВ
«Підприємство «Росан�Цінні папери». Місцезнаходження зберіга�
ча: 79035, м. Львів, вул. Пасічна, 135.

4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 6 383 749,35 грн.
Основні види діяльності: керування частками у спільних підпри�

ємствах, створених за участю ВАТ, основними видами діяльності
яких є: виробництво шкільних та офісних меблів, столярних виро�
бів з деревини, надання санаторно�курортних послуг.

Чисельність працюючих станом на 01.04.2004 — 97 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ,

умови її використання: в процесі реструктуризації АТ споруди та
земельні ділянки перейшли у власність спільних підприємств, ство�
рених за участю ВАТ «Надвірнянський лісокомбінат». На балансі
АТ залишилось будівель та споруд у кількості 52 одиниці, загальна
залишкова вартість яких становить 1 976,0 тис. грн.

Земельна ділянка — 5,67 га.

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

Показник 2001 р. 2002 р. 2003 р. І кв. 2004 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 4 692 7 216 2 185 461
Балансовий прибуток, тис. грн. �921 �910 �613 �103
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 3 033 1 336 2 067 1 961
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 4 917 2 665 2 014 1 979
Вартість активів, тис. грн. 19 035 13 108 9 233 9 038

5. Фіксовані умови конкурсу:
забезпечення вирішення питання часткового погашення рест�

руктуризованої простроченої заборгованості ВАТ за кредитами,

наданими під гарантії уряду та комерційними банками; здійснення
в межах корпоративних прав програми технічної реконструкції ви�
робництва, впровадження прогресивних технологій ВАТ; недопу�
щення розірвання трудових договорів з працівниками підприємст�
ва, що приватизується, з ініціативи власника або уповноваженим
ним органом протягом не менше 6 місяців від дня переходу до нього
права власності, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником
дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на
підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про
працю України; збереження кількості робочих місць; дотримання
тих видів економічної діяльності, які є на момент підписання догово�
ру купівлі�продажу; забезпечення у межах корпоративних прав ви�
конання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ; виконання ви�
мог Закону України «Про захист економічної конкуренції»; знижен�
ня частки виробництва (робочих місць) з небезпечними та шкідли�
вими умовами праці та зменшення їх впливу на працюючих в межах
корпоративних прав; забезпечення витрат на охорону праці не ме�
нше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції на рік, здійснення
робіт щодо захисту довкілля, дотримання екологічних норм.

Вимоги до концепції розвитку підприємства мають містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу

та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку підприєм�
ства щодо підвищення економічних, соціальних, фінансових, тех�
нологічних та екологічних показників його діяльності;

бізнес�план післяприватизаційного розвитку об’єкта, що  вклю�
чає план зайнятості працівників підприємства, пропозицію інвес�
тора із зазначенням максимального розміру інвестицій, термінів та
порядку їх внесення.

6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника згідно з Положен�

ням про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій від�
критих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та
корпоратизації, затвердженим спільним наказом Фонду держав�
ного майна України, Антимонопольного комітету України та Дер�
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
28.09.2000 за №665/4886.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує як конкурсну гарантію  508 000 грн. на розрахунко�

вий рахунок Фонду державного майна України: № 37316021000058,
ОПЕРУ ДКУ, м.Київ, МФО 820172, код за ЗКПО 00032945, одержу�
вач: Фонд державного майна України. Призначення платежу: кон�
курсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «На�
двірнянський лісокомбінат».

7.2. Сплачує реєстраційний збір у сумі 17 грн. на рахунок Фонду
державного майна України: № 37183500900028, ОПЕРУ ДКУ, м. Ки�
їв, МФО 820172, код за ЗКПО 00032945, одержувач коштів: Фонд
державного майна України. Призначення платежу: реєстраційний
збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Надвірнянсь�
кий лісокомбінат».

7.3. Подає по два примірники конкурсних пропозицій та під�
твердних документів. Конкурсні пропозиції та підтвердні докуме�
нти подаються до органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних доку�
ментів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та за�
печатуються в окремий непрозорий конверт з надписом «Конку�
рсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адреси органу
приватизації та назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та за�
печатуються в окремий непрозорий конверт з надписом «Підтве�
рдні документи» із зазначенням на ньому тільки адреси органу
приватизації і назви конкурсу. На пакетах «Конкурсні пропозиції»
та «Підтвердні документи» не повинно міститись ніякої інформа�
ції, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного
покупця.

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і під�
твердних документів — за сім днів до початку проведення кон�
курсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних до�
кументів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного
майна України, кімната 504 щоденно з 9.00 до 18.00, крім вихід�
них та святкових днів, по п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00
до 16.45.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ
можна отримати з 9.00 до 18.00, крім вихідних та святкових днів,
за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного
майна України, Управління конкурсного продажу. Телефони для
довідок: (044) 296�59�77,294�33�53.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Надвірнянський лісоком�
бінат».

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію
можна з 9.00 до 17.00 щоденно, крім вихідних та святкових днів, за
адресою: Україна, 78400, Івано�Франківська обл., м. Надвірна,
вул. Соборна, 163.

11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Надвірнянський лісо$

комбінат» відбудеться через 30 днів після опублікування ін$
формаційного повідомлення в газеті «Відомості приватизації»
за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, ФДМУ.
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Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та запе�
чатуються в окремий конверт із надписом «Конкурсні пропозиції» із
зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації та назви
конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та запе�
чатуються в окремий непрозорий конверт з надписом «Підтвердні
документи» із зазначенням на ньому тільки адреси органу привати�
зації та назви конкурсу. На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Під�
твердні документи» не повинно міститись ніякої інформації, за до�
помогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і підтверд�
них документів — за сім днів до початку проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних до�
кументів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного май�
на України , к. 504 щоденно з 9.00 —18.00, по п’ятницях та перед�
святкових днях — з 9.00—16.45.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ мож�
на отримати з 9.00 до 18.00 щоденно, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд держав�
ного майна України, Управління конкурсного продажу. Телефони
для довідок: (044) 296�59�77,294�33�53.

10. Місце ознайомлення з ВАТ: 10025, м. Житомир, вул. Промис�
лова, 1/154.

11. Конкурс буде проведено через 75 днів після опублікуван$
ня інформаційного повідомлення в газеті «Відомості привати$
зації» за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд
державного майна України.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області про

проведення повторного конкурсу з продажу пакета акцій
відкритого акціонерного товариства «Золочівський

радіозавод», що має стратегічне
значення для економіки та безпеки держави

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 25229092.
Повна назва відкритого акціонерного товариства: відкрите акці�

онерне  товариство «Золочівський радіозавод» (скорочено — ВАТ
«ЗРЗ»).

Місцезнаходження ВАТ: Україна, 80700, Львівська обл., м. Золо�
чів, вул. Кармелюка, 12, тел. (32265) 4�24�70, 4�21�53, факс
4�21�60.

2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Львівській області пропонує до продажу пакет акцій у кількості
6 430 712 штук, що становить 50,00% статутного фонду ВАТ.

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

йон сімсот шістдесят тисяч шістсот одинадцять гривень 00 коп.)
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 3 215 269,00 гривень.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг) у тому

числі експортної, за 2003 рік та І півріччя 2004 року:
радіовимірювальна апаратура (цифрові вольтметри, осцилогра�

фи):
за 2003 рік — 241 тис. грн., у т. ч. експортна: —;
за І півріччя 2004 року — 53,8 тис. грн., у т. ч. експортна: —
Кількість робочих місць — 778.
Відомості про споруди та земельні ділянки, де знаходиться ВАТ,

умови їх використання: завод розташований на двох промислових
площадках. Перша — основна площадка, знаходиться в північно�
західній  частині житлового масиву м. Золочів, площа якої стано�
вить 9,39 га. Дільниця прирейкового грузового двору знаходиться
на південно�східній околиці міста в зоні загальноміських складів та
баз на віддалі 1,7 км від основної площадки. Площа прирейкового
двору становить — 3,3 га.

Основні показники господарської діяльності
ВАТ «Золочівський радіозавод»

Показник 2001 р. 2002 р. 2003 р. І півр. 2004 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 2 289,4 1 976,1 3 799,8 2 282,9
Балансовий прибуток (збиток)
звітного періоду, тис. грн. 24,6 �0,7 47,1 1,4
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 417,3 412,0 372,0 511,2
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 680,4 569,3 588,7 731,0
Загальна рентабельність, % 8,95 15,68 14,13 7,6
Вартість активів, тис. грн. 8 855,8 8 593,3 8 541,0 8 723,5

5. Фіксовані умови повторного конкурсу (вимоги до плану прива�
тизації пакета):

Конкурсна пропозиція покупця повинна містити зобов’язання що�
до:

забезпечення погашення до 30.09.2005 реструктуризованої кре�
диторської заборгованості ВАТ перед бюджетом на загальну суму
8,2 тис. грн. зі сплатою рівними частинами поквартально. (Довідко�
во: станом на 01.07.2004 простроченої кредиторської заборгова�
ності ВАТ немає. Загальна поточна кредиторська заборгованість
становить 805,2 тис. грн., у т. ч.: перед бюджетом — 26,7 тис. грн.;
перед Пенсійним фондом — 26,3 тис. грн.; з заробітної плати — 60,4
тис. грн.);

збереження протягом п’яти років основних профілів діяльності під�
приємства, дотримання тих видів економічної діяльності та збіль�
шення обсягів виробництва основних видів продукції, які є на мо�
мент укладання договору купівлі�продажу пакета акцій ВАТ; протя�
гом п’яти років, починаючи з 2004 року, забезпечувати отримання
щорічного чистого прибутку підприємства на рівні не менше 50,0
тис. грн.;

здійснення протягом п’яти років з дати набрання чинності дого�
вору купівлі�продажу пакета акцій ВАТ програми технічної реконс�
трукції виробництва та впровадження прогресивних технологій на
підприємстві на загальну суму не менше 5 750 тис. грн., у т.ч. за на�
прямами: проведення заміни морально застарілого та фізично зно�
шеного технологічного обладнання;

проведення модернізації радіовимірювальної техніки;
проведення дослідно�конструкторської роботи та освоєння се�

рійного виробництва цифрових радіовимірювальних виробів;
упровадження нових технологічних процесів поверхневого мон�

тажу електрорадіоелементів на друкованих платах та фарбування
деталей і вузлів порошковими емалями;

проведення сертифікації контрольно�вимірювальної лаборато�
рії;

проведення реконструкції гальванічного цеху, приведення до

екологічних норм території заводу і ліквідація твердих гальванічних
відходів.

(вартісні показники, терміни та почерговість виконання етапів
програми узгоджуються покупцем та ВАТ самостійно і відобража�
ються в концепції розвитку підприємства);

збереження кількості робочих місць, які є на момент підписання
договору купівлі�продажу, з подальшим їх збільшенням;

недопущення розірвання трудового договору з працівником
підприємства, що приватизується, з ініціативи власника або упо�
вноваженого ним органу, за винятком звільнення на підставі п.6
ст.40 КЗПП або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачена можливість звільнення на підставі пп.3,4,7,8 ст.41
КЗПП;

забезпечення середньомісячного розміру заробітної плати од�
ного працівника не нижче, ніж середня по області;

забезпечення виконання визначених державою мобілізаційних
завдань для ВАТ;

дотримання вимог Закону України «Про захист економічної кон�
куренції»;

 забезпечення зниження частки виробництва з небезпечними та
шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на працюючих ;

здійснення   робіт по захисту навколишнього середовища, забез�
печення дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих
екологічних наслідків експлуатації об’єкта;

План приватизації пакета акцій ВАТ «Золочівський радіозавод»
повинен включати в себе концепцію розвитку підприємства та міс�
тити інформацію, визначену в додатку 3 Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ, створених в про�
цесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним на�
казом ФДМУ, АМКУ, ДКЦПФР від 13.09.2000 №1908/11/271.

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

та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку підприєм�
ства щодо підвищення економічних, соціальних, фінансових, тех�
нологічних та екологічних показників діяльності об’єкта привати�
зації;

бізнес�план або техніко�економічне обґрунтування післяприва�
тизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайнятості праців�
ників підприємства, пропозицію інвестора із зазначенням макси�
мального розміру інвестицій , строків та порядку їх внесення.

Покупець не має права відчужувати придбаний пакет акцій іншим
юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких було
придбано пакет акцій , та без отримання на відчуження згоди дер�
жавного органу приватизації.

6. Інші умови проведення повторного конкурсу.
6.1. Повторний конкурс проводиться без залучення радника.
6.2. Повторний конкурс проводиться відповідно до Положення

про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкри�
тих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та ко�
рпоратизації, затвердженого спільним наказом Фонду державно�
го майна України, Антимонопольного комітету України і Держав�
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  13.09.2000
№ 1908/11/271 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.09.2000 за № 665/4886.

7. Для участі в повторному конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує конкурсну гарантію в сумі 176 061,10 грн. (сто сімде�

сят шість тисяч шістдесят одна гривня 10 коп.) на рахунок
№ 37310009000186, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Львівській об�
ласті (код за ЄДРПОУ 20823070 ), МФО 825014 , банк одержувача
— УДК у Львівській області.

Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі в повторно�
му конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Золочівський радіозавод».

7.2. Сплачує реєстраційний збір в сумі 17,00 грн. (сімнадцять гри�
вень 00 коп.) на рахунок № 3780500900001, одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Львівській області (код за ЄДРПОУ 20823070 ), МФО
825014 , банк одержувача — УДК у Львівській області.

Призначення платежу: реєстраційний збір для участі в повторно�
му конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Золочівський радіозавод».

7.3. Подає по 2 (два) примірники конкурсних пропозицій та під�
твердних документів.

Конкурсні пропозиції та підтвердні документи складаються дер�
жавною мовою України та подаються до органу приватизації одно�
часно особисто або уповноваженою особою.

Конкурсна пропозиція складається з плану приватизації пакета
акцій, концепції розвитку підприємства та проекту договору купів�
лі�продажу зі змінами та доповненнями до варіанту, запропонова�
ного органом приватизації.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних докуме�
нтів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями запечатуються в окре�
мий непрозорий пакет з написом «Конкурсні пропозиції», на якому
зазначається тільки адреса Регіонального відділення ФДМУ по
Львівській області та назва конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами запечатуються в окре�
мий непропозорий пакет з написом «Підтвердні документи», на яко�
му позначається тільки адреса Регіонального відділення ФДМУ по
Львівській області та назва конкурсу.

На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не
повинно міститися ніякої інформації, за допомогою якої можна іде�
нтифікувати претендента.

Конкурсні пропозиції та підтвердні документи, оформлені та по�
дані претендентами з порушенням вищевикладених вимог до роз�
гляду не приймаються.

8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій та підтвер�
дних документів — за сім днів до дати проведення повторного кон�
курсу.

9. Адреса приймання конкурсних пропозицій та підтвердних до�
кументів:

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській області, кімн. 5 (3�й поверх), щодня з 9.00 до
18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00 до 16.45.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ:
Для надання права відвідання ВАТ «Золочівський радіозавод»  не�

обхідно звернутися у Регіональне відділення ФДМУ по Львівській об�
ласті у відділ продажу акцій (кімн.6). Ознайомитися з ВАТ та отри�
мати докладну інформацію можна з 10.00 до 16.00 щодня, крім ви�
хідних та святкових днів, за адресою: Львівська обл., м. Золочів, вул.
Кармелюка, 12, тел. (32265) 4�24�70, 4�21�53, факс 4�21�60.

11. Дата початку та місце проведення повторного конкурсу.
Повторний конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Золочівський

радіозавод» відбудеться через 30 днів після опублікування ці$
єї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 6 (3$й поверх).

Додаткові умови для участі в повторному конкурсі з продажу па�

Для придбання акцій у документарній формі випуску фізичні та
юридичні особи повинні укласти договір про відкриття рахунка у цін�
них паперах з обраним зберігачем.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Житомирський завод

хімічного волокна»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00206256.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ «Жи�

томирський завод хімічного волокна».
Місцезнаходження ВАТ: 10025, м. Житомир, вул. Промислова,

1/154.
Тел/факс: (0412) 41�83�38.
ВАТ є монополістом по виробництву ниток синтетичних, тексти�

льних та капронової кордної тканини марки 25 КНТС.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет

акцій у кількості 73 904 540 шт., що становить 98,29% статутного
фонду ВАТ. Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.

Початкова ціна пакета акцій — 18 480 000 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 18 798,475 тис. грн.
Основна номенклатура — хімічні нитки і волокна.
Обсяг продукції (робіт, послуг) за І півріччя 2004 року — 0,00 грн.
Кількість працюючих станом на 01.07.2004 — 233 чол.
Кількість робочих місць станом на 01.07.2004 — 400.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ

та умови її використання: загальна площа земельної ділянки — 68,3
га. Земельна ділянка передана ВАТ у постійне користування для
виробничих потреб на підставі державного акта на право користу�
вання землею, виданого відповідно до рішення виконкому Житомир�
ської міської ради від 23.11.95 № 606.

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

Показник 2001 р. 2002 р. 2003 р. І півр. 2004 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 2 175,0 8,0 — —
Балансовий прибуток, тис. грн. �11 943,0 �6 531,0 �4 988 �1 527
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 702,0 938,0 3 431 4 035
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 36 636,0 35 558,0 36 178 36 508
Рентабельність, % �80,4 �90,1 �90,1 �91,2
Вартість активів, тис. грн. 111 681 105 797 90 039 88 362

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від
27.12.2002 порушено справу про банкрутство ВАТ і введено проце�
дуру розпорядження майном.

5. Фіксовані умови конкурсу:
погашення заборгованості ВАТ із заробітної плати працівникам

підприємства в розмірі 2 446,2 тис. грн. протягом 90 днів з дати під�
писання договору купівлі�продажу; погашення заборгованості ВАТ
перед Пенсійним фондом в розмірі 2 311,0 тис. грн. та перед бю�
джетом в розмірі 3 233,0 тис. грн. протягом року з дати підписання
договору купівлі�продажу; розроблення програми технічної рекон�
струкції виробництва протягом року з моменту підписання догово�
ру купівлі�продажу; недопущення розірвання трудових договорів з
працівниками підприємства, що приватизується, з ініціативи влас�
ника або уповноваженого ним органу протягом не менше як 6 міся�
ців від дня переходу до нього права власності, за винятком звільнен�
ня 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; створення нових робочих
місць; дотримання основних видів економічної діяльності, а саме:
виробництва кордних тканин та текстильних ниток; виконання мо�
білізаційних завдань, визначених для ВАТ; виконання вимог Закону
України «Про захист економічної конкуренції»; зниження частки ви�
робництва (робочих місць) з небезпечними та шкідливими умова�
ми праці і зменшення їх впливу на працюючих; забезпечення ви�
трат на охорону праці не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої
продукції на рік; здійснення робіт щодо захисту довкілля, дотриман�
ня екологічних норм.

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

та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку підприєм�
ства, зокрема щодо поліпшення економічних, соціальних, фінансо�
вих, технологічних та екологічних показників його діяльності та зо�
бов’язання щодо погашення або реструктуризації простроченої за�
боргованості ВАТ; бізнес�план або техніко�економічне обґрунтуван�
ня післяприватизаційного розвитку об’єкта, що включає план за�
йнятості його працівників , пропозицію інвестора з зазначенням ма�
ксимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.

6. Інші умови проведення конкурсу:
Конкурс проводиться без залучення радника відповідно до Поло�

ження про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватиза�
ції та корпоратизації, затвердженого спільним наказом Фонду дер�
жавного майна України, Антимонопольного комітету України, Дер�
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 вересня
2000 року № 1908/11/271, зареєстрованого у Міністерстві юстиції
від 28 вересня 2000 р. за № 665/4886. Компанії, зареєстровані в оф�
шорній зоні, до участі у конкурсі не допускаються.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 1 848 000 грн. як конкурсну гарантію на розрахунковий

рахунок № 37316021000058, одержувач коштів — Фонд державно�
го майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЗКПО
00032945. Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у
конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Житомирський завод хімічно�
го волокна»;

 сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунковий раху�
нок № 37183500900028 , одержувач коштів — Фонд державного
майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЗКПО
00032945. Призначення платежу: реєстраційний збір для участі в
конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Житомирський завод хімічно�
го волокна»;

подає 2 примірники конкурсних пропозицій та підтвердних доку�
ментів. Конкурсні пропозиції та підтвердні документи подаються до
органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних докуме�
нтів запечатується в окремий конверт.
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кета акцій ВАТ «Золочівський радіозавод» у розмірі 50,00 відсотків
від статутного фонду ВАТ, що має стратегічне значення для еконо�
міки та безпеки держави.

Потенційний покупець повинен подати як підтвердні документи:
копію рішення органу Антимонопольного комітету України про

надання згоди на придбання пакета акцій чи копію заяви про
надання згоди на придбання пакета акцій з відміткою (штамп,
дата, вхідний номер, підпис) канцелярії органу Антимонополь�
ного комітету України про її прийняття не пізніше ніж за 8 кале�
ндарних днів до граничного терміну приймання конкурсної до�
кументації;

довідку податкового органу про відсутність заборгованості перед
бюджетом за останній рік (для резидентів);

відомості про джерела надходження коштів (для нерезидентів та
підприємств з іноземними інвестиціями).

Якщо на підставі інформації щодо відносин контролю, яка нада�
на потенційним покупцем в підтвердних документах, неможливо
встановити суб’єктів господарювання, які будуть контролювати по�
дальшу діяльність ВАТ, потенційний покупець до участі в конкурсі не
допускається.

Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі в повторному
конкурсі не допускаються.

Кваліфікаційними вимогами до учасника повторного конкурсу
(промислового інвестора) є надання ним у підтвердних докумен�
тах інформації щодо заінтересованості у збереженні частки підпри�
ємства на ринку радіовимірювальної апаратури та документів, що
свідчать про дотримання ним однієї з таких умов:

виробництво не менше трьох років радіо� та електровимірюва�
льної продукції, аналогічної основній продукції ВАТ «Золочівський
радіозавод»;

споживання не менше трьох років в основному виробництві про�
дукції (робіт, послуг), аналогічної продукції (роботам, послугам) ВАТ
«Золочівський радіозавод»;

виробництво не менше трьох років продукції аналогічній тій, яка
використовується в основному виробництві ВАТ «Золочівський ра�
діозавод»;

здійснення не менше одного року безпосереднього контролю на
підприємствах, що провадять економічну діяльність, визначену в аб�
зацах другому—четвертому цього пункту.

До таких документів відносяться: копії довідки органів статистики
про включення до ЄДРПОУ, поточних форм державної статистичної
звітності щодо провадження відповідної економічної діяльності, по�
даткових накладних, митних декларацій, укладених договорів
тощо.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України

по Закарпатській області про проведення конкурсу з продажу
пакета акцій відкритого  акціонерного товариства

«Закарпатський завод «Електроавтоматика»
за грошові кошти

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 14309988.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ «За�

карпатський завод «Електроавтоматика».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, Закарпатська область, 90556,

Тячівський район, смт Буштина, вул. Заводська, 1.
Телефони: (03134) 67�223, 67�533.
Факс: (03134) 67�223.
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному товарному ри�

нку — підприємство має стратегічне значення для економіки та без�
пеки держави.

2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Закарпатський області пропонує до продажу пакет акцій у кілько�
сті 10 027 163 шт., що становить 44,53% статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій: 2 506 790,75 грн.
3. Форма випуску акцій: документарна.
4. Характеристика ВАТ:
Статутний фонд 5 629 000,00 (п’ять мільйонів шістсот двадцять

дев’ять тисяч гривень 00 копійок).
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг), у тому

числі експортної, за останній звітний період (за 3 міс. 2004 р.):
амортизатори, світильники та світлосигналізатори авіаційні;
газові конвектори;
товари народного споживання.
Обсяг реалізації за 3 міс. 2004 року — 578 тис. грн., у т. ч. експорт

— 225 тис. грн.
Кількість робочих місць — 241.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ,

умови її використання:
підприємство розташовано на земельній ділянці загальною пло�

щею 15,59 га відповідно до державного акта на право постійного
користування землею від 03.12.1998  І�ЗК № 002356.

Будівлі та споруди виробничого та невиробничого характеру
(залишкова вартість): усього: 5 038,50 тис. грн.; виробничого ха�
рактеру — 4 927,5 тис. грн.; невиробничого характеру — 111,0 тис.
грн.

Основні показники господарської діяльності ВАТ

Показник 2001 р. 2002 р. 2003 р. 3 міс. 2004 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 2 509 3 016 2 316 578
Балансовий прибуток, тис. грн. 223 61 42 14
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 116 124 109 403
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 179 189 265 175
Рентабельність, % 8 2 2 2
Вартість активів, тис. грн. 11 052 10 487 10 118 10 533

5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець у межах корпоративних прав повинен забезпечити:
недопущення розірвання трудових договорів з працівниками під�

приємства, що приватизується, з ініціативи власника або уповно�
важеного ним органу, за винятком звільнення на підставі пункту 6
статті 40 Кодексу законів про працю України, або вчинення пра�
цівником дій, за які законодавством передбачена можливість зві�
льнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України протягом 6 місяців з моменту придбан�
ня пакета акцій; виконання вимог антимонопольного законодав�
ства України;

перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн. для забезпе�
чення працюючих на роботах із шкідливими та небезпечними умо�
вами праці спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивіду�

ального захисту за встановленими нормами протягом двох років з
моменту підписання договору купівлі�продажу;

перерахування грошових коштів в сумі 200 000 грн. для реконст�
рукції гальванічної дільниці протягом року з моменту підписання до�
говору купівлі�продажу;

дотримання протягом трьох років тих профілів діяльності, номен�
клатури, обсягів виробництва на ВАТ, які є на момент підписання до�
говору купівлі�продажу.

6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок про�

ведення конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ, створених у процесі
приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним наказом
Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету
України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України від 13 вересня 2000 року № 1908/11/271. Радник відсутній.

7. Для участі в конкурсі потенційний покупець:
сплачує 250 679,08 грн. конкурсну гарантію: одержувач: РВ ФДМУ

по Закарпатській області, рахунок  № 37314009000173, банк оде�
ржувача УДК по Закарпатській області, МФО 812016, код одержу�
вача 22111310.

Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі в конкурсі з
продажу пакета акцій ВАТ «Закарпатський завод  «Електроавтома�
тика»;

реєстраційний збір 17 грн.: одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатсь�
кій області, р/р № 37182500900001, банк одержувача УДК по Зака�
рпатській області, МФО 812016, код 22111310, призначення пла�
тежу: реєстраційний збір для участі в конкурсі з продажу пакета ак�
цій ВАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»;

копію заяви про придбання пакета акцій з відміткою органу Анти�
монопольного комітету України про її отримання (не менше ніж за
8 днів до моменту завершення приймання конкурсних пропозицій
органом приватизації);

подає по два примірника конкурсних пропозицій та підтвердних
документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи подаються
до органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних докуме�
нтів запечатуються в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та запе�
чатуються в окремий непрозорий пакет з надписом «Конкурсні про�
позиції» із зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації
і назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та за�
печатуються в окремий непрозорий пакет з надписом «Підтвер�
дні документи» із зазначенням на ньому тільки адреси органу при�
ватизації і назви конкурсу. На пакетах «Конкурсні пропозиції» та
«Підтвердні документи» не повинно міститись ніякої інформації,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного по�
купця.

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і підтверд�
них документів — сім календарних днів до початку проведення кон�
курсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних до�
кументів: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 309.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Закарпатський завод «Еле�
ктроавтоматика». Для отримання права відвідання ВАТ «Закарпат�
ський завод «Електроавтоматика» потрібно звернутись до Регіона�
льного відділення ФДМУ по Закарпатській області у відділ продажу
акцій (кімн. 410, тел. 3�21�85).

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію мо�
жна в робочі дні з 8.00 до 16.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів за адресою: Закарпатська область, Тячівський р�н, смт Бушти�
на, вул. Заводська, 1.

11. Конкурс буде проведено через 45 календарних днів з дня
опублікування в газеті «Відомості приватизації» за адресою: За$
карпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, теле$
фон для довідок: 3$21$85.

Служба з організації проведення конкурсу: Регіональне відділен�
ня ФДМУ по Закарпатській області.

Телефони для довідок: 3�71�93, 3�21�85.
Додаткові умови конкурсу.
1. Учасник конкурсу повинен подати копію заяви про придбання

пакета акцій з відміткою органу Антимонопольного комітету про її
отримання (не менше ніж за 8 днів до моменту завершення при�
ймання конкурсних пропозицій органом приватизації).

2. Учасник конкурсу — нерезидент та підприємства з іноземними
інвестиціями, зобов’язані надати відомості про джерела надходжен�
ня коштів.

3. Якщо на підставі інформації щодо відносин контролю, яка на�
дана потенційним покупцем, неможливо встановити суб’єктів гос�
подарювання, які будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ, по�
тенційний покупець до участі у конкурсі не допускається.

4. Надання інформації щодо заінтересованості у збереженні ча�
стки підприємства на ринку відповідного продукту та виробництва
не менше трьох років, продукції (виконання робіт, надання послуг),
аналогічної основній продукції (роботам, послугам) підприємства,
що приватизується, або споживання в основному виробництві про�
дукції (робіт, послуг), яка використовується в основному виробниц�
тві підприємства, що приватизується, як основної сировини, чи здій�
снення безпосереднього контролю на таких підприємствах не ме�
нше одного року.

5. Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конкурсі не
допускаються.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про конкурс з продажу пакета акцій
ВАТ «ЧеЗаРа», що не відбувся

Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з про�
дажу пакета акцій ВАТ «ЧеЗаРа», оголошення про який було опри�
люднено в газеті «Відомості приватизації» від  2 червня 2004 року
№ 21 (309).

ВАТ «ЧеЗаРа» розташоване за адресою: Україна, 14030, м. Чер�
нігів, вул. Одинцова, 25.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 25% ста�
тутного фонду товариства та кількістю акцій 971 051 штука.

Код за ЄДРПОУ: 14307392.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 14 365 000 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з

продажу пакета акцій відкритих акціонерних товариств, створених
в процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним

наказом Фонду державного майна України, Антимонопольного ко�
мітету 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 «ЧеЗаРа» вважається
таким, що не відбувся.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області про
визнання  конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Міжгірський

Агрокомплекс» таким, що не відбувся,  у зв’язку
з відсутністю претендентів

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ 5488934.
2. Юридична адреса: Закарпатська обл., Міжгірський район, смт

Міжгір’я, вул. Незалежності, 56.
3. Кількість акцій, запропоновано до продажу,— 2 467 440 шт., що

становить 78,598% статутного фонду ВАТ.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 616 860,00 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про конкурс з продажу пакета акцій

ВАТ «Росава», що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з про�

дажу пакета акцій ВАТ «Росава», оголошення про який було опри�
люднено в газеті «Відомості приватизації» від 02.06.2004 № 21 (309).

ВАТ «Росава» розташоване за адресою: Україна, 09108, Київська
область, м. Біла Церква, вул. Леванєвського, 91.

До продажу був  запропонований пакет акцій розміром 74,62%
статутного фонду товариства та кількістю акцій 5 167 409 233
штуки.

Код за ЄДРПОУ 00152269.
Номінальна вартість однієї акції — 0,01 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 51 680 тис. 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 ко�
мітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 13.09.2000 року № 1908/11/271 та наказу Фонду держа�
вного майна України конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Росава»
вважається таким, що не відбувся.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Туристичний комплекс «Фрегат»
Фондом державного майна України підбиті підсумки конкурсу з

продажу пакета акцій ВАТ «Туристичний комплекс «Фрегат», роз�
ташованого за адресою: Україна, 73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 2,
код за ЄДРПОУ 4855891.

Конкурс проведено за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,
18/9, Фонд державного майна України.

Переможцем конкурсу визнано товариство з обмеженою від$
повідальністю «Центр розвитку передових технологій».

Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язується виконати фіксовані умови конкурсу, ви�

значені його планом приватизації пакета акцій, а саме:
здійснити програми технічної реконструкції готельного компле�

ксу, впровадити прогресивні технології, зокрема: ремонт та пере�
планування номерів, ремонт системи опалення споруди, ремонт
системи водопостачання та водовідведення споруди та благоуст�
рій прилеглої до готельного комплексу території на суму не мен�
ше 4 600 тис. грн. протягом року з моменту підписання договору
купівлі�продажу, в тому числі 2 200 тис. грн. до кінця 2004 року;

не допускати розірвання трудових договорів з працівниками під�
приємства ВАТ з ініціативи власника або уповноваженого ним орга�
ну протягом не менше 6 місяців від дня переходу до нього права вла�
сності, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу
законів про працю України або вчинення працівником дій, за які за�
конодавством передбачена можливість звільнення на підставі пун�
ктів 3, 4, 7, 8 статті 40 статті 41 Кодексу законів про працю України;

зберігати кількість робочих місць;
дотримуватись тих видів економічної діяльності, які є на момент

підписання договору купівлі�продажу;
виконувати вимоги Закону України «Про захист економічної кон�

куренції»;
забезпечувати витрати ВАТ на охорону праці не менше 0,5 відсо�

тка від обсягів поданих ВАТ послуг на рік;
здійснювати роботи щодо захисту довкілля та дотримання еко�

логічних норм.
Пакет містить 2 639 835 штук акцій, що становить 36,71% стату�

тного фонду.
Початкова вартість пакета акцій — 1 140 300 гривень.
Кінцева ціна пакета акцій — 1 145 000 гривень.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про конкурс з продажу пакета акцій

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

дажу пакета акцій ВАТ «Завод напівпровідників», оголошення про
який було оприлюднено в газеті «Відомості приватизації» від
16.06.2004 № 23 (311).

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

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

Код за ЄДРПОУ 031792555.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 63 567 тис. грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна.
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 ко�
мітету 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 напівпровідни�
ків» вважається таким, що не відбувся.
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Департамент спільних підприємств, міждержавних
майнових відносин та власності за кордоном,

т. 294�44�64

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж  на аукціоні за грошові кошти

державного пакета акцій ВАТ «Кримуніверсалбанк»
Назва об’єкта: державний пакет акцій ВАТ «Кримуніверсал�

банк» у кількості 5 (п’ять) штук.
Місцезнаходження об’єкта: Автономна Республіка Крим,

95001, м. Сімферополь, вул. Сергієва�Ценського, 21, тел. (044)
490�77�22.

Код за ЄДРПОУ: 20021524.
Розмір статутного фонду: 18 578 290,0 (вісімнадцять мільйо�

нів п’ятсот сімдесят вісім тисяч двісті дев’яносто) гривень.
Номінальна вартість однієї акції: 10,00 (десять) гривень.
Номінальна вартість об’єкта: 50,00 (п’ятдесят) гривень.
Початкова вартість об’єкта: 50,14 (п’ятдесят гривень чо$

тирнадцять копійок) гривень.
Форма випуску акцій: бездокументарна.
Основні види діяльності: операції на кредитному та валютно�

му ринках, ринку цінних паперів, банківські послуги.
Показники станом на 31.03.2004, тис. грн.:
залишкова вартість основних засобів — 4 371,00;
залишкова вартість нематеріальних активів — 1,00;
оборотні активи — 4 415,00;
кредиторська заборгованість — 62,00;
дебіторська заборгованість — 70,00;
балансовий прибуток — 132,00.
Середньоспискова кількість працівників — 39 осіб.
Засоби платежу: грошові кошти.
Відомості про зберігача, в якого відкрито рахунок у цінних па�

перах органу приватизації: код за ЄДРПОУ: 14305909; назва:
АППБ «Аваль», ліцензія № 604003 від 02.12.2003; адреса: 01011,
м. Київ, вул. Лєскова, 9; номер рахунка у ЦП органу приватизації:
№ 500010.

Умови аукціону.
Аукціон буде проведено ДАК «Національна мережа

аукціонних центрів» не раніше 30 днів від дня опублікування
цієї інформації.

Заяви на участь в аукціоні та документи, обов’язкові для всіх
заявників, приймаються за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузо�
ва, 18/9, Фонд державного майна України, (к. 601).

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 3 робочі
дні до дати проведення аукціону.

Застава для участі в аукціоні (10% початкової вартості об’єк�
та), що становить 5,01 (п’ять гривень одна копійка) гривень,
перераховується заявником за окремим платіжним дору�
ченням на р/р Фонду державного майна України
№ 37316021000058 в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 00032945.

Реєстраційний внесок в розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн., перерахо�
вується заявником за окремим платіжним дорученням на р/р Фо�
нду державного майна України № 37183500900028 в ОПЕРУ ДКУ
м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945.

Покупець, у випадках, передбачених чинним законодавством
України, зобов’язаний звернутися до органів Антимонопольно�
го комітету України для отримання згоди на економічну концен�
трацію.

Додаткову інформацію можна одержати за телефоном: (044)
294�41�61.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж  на аукціоні за грошові кошти

державного пакета акцій АКБ «Чорноморський банк
розвитку та реконструкції»

Назва об’єкта: державний пакет акцій АКБ «Чорноморський
банк розвитку та реконструкції» у кількості 1 (одна) штука.

Місцезнаходження об’єкта: Автономна Республіка Крим,
95001, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 24, тел. (0652)

510�361.
Код за ЄДРПОУ: 20929956.
Розмір статутного фонду: 22 432 000,00 (двадцять два мільйо�

ни чотириста тридцять дві тисячі) гривень.
Номінальна вартість однієї акції: 200,00 (двісті) гривень.
Номінальна вартість об’єкта: 200,00 (двісті) гривень.
Початкова вартість об’єкта: 200,86 (двісті гривень вісім$

десят шість копійок) гривень.
Форма випуску акцій: документарна.
Основні види діяльності: операції на кредитному та валютно�

му ринках, ринку цінних паперів, банківські послуги.
Показники станом на 31.05.2004, тис. грн.:
залишкова вартість основних засобів — 10 879,70;
залишкова вартість нематеріальних активів — 108,00;
оборотні активи — 8 041,00;
кредиторська заборгованість — 62,00;
дебіторська заборгованість — 6 243,30;
балансовий прибуток — 220,80.
Середньоспискова кількість працівників — 130 осіб.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови аукціону.
Аукціон буде проведено ДАК «Національна мережа аукці$

онних центрів» не раніше 30 днів від дня опублікування цієї
інформації.

Заяви на участь в аукціоні та документи, обов’язкові для всіх
заявників, приймаються за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузо�
ва, 18/9, Фонд державного майна України, (к. 601).

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 3 робочі
дні до дати проведення аукціону.

Застава для участі в аукціоні (10% початкової вартості об’єк�
та), що становить 20,09 (двадцять гривень дев’ять копійок) гри�
вень, перераховується заявником за окремим платіжним дору�
ченням на р/р Фонду державного майна України
№ 37316021000058 в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945.

Реєстраційний внесок в розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн., перерахо�
вується заявником за окремим платіжним дорученням на р/р Фо�
нду державного майна України № 37183500900028 в ОПЕРУ ДКУ
м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945.

Покупець, у випадках, передбачених чинним законодавством
України, зобов’язаний звернутися до органів Антимонопольно�

го комітету України для отримання згоди на економічну концен�
трацію.

Додаткову інформацію можна одержати за телефоном: (044)
294�41�61.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж  на аукціоні за грошові кошти державного

пакета акцій ВАТ  «Інноваційно$промисловий банк»
Назва об’єкта: державний пакет акцій ВАТ «Інноваційно�

промисловий банк» у кількості 11 (одинадцять) штук.
Місцезнаходження об’єкта: Україна, 61003, м. Харків, вул.

Клочківська, 3, тел. (057) 712�22�75.
Код за ЄДРПОУ: 20021814.
Розмір статутного фонду: 43 648 000,00 (сорок три мільйони

шістсот сорок вісім тисяч) гривень.
Номінальна вартість однієї акції: 10,00 (десять) гривень.
Номінальна вартість об’єкта: 110,00 (сто десять) гривень.
Початкова вартість об’єкта: 113,31 (сто тринадцять гри$

вень тридцять одна копійка) гривень.
Форма випуску акцій: документарна.
Основні види діяльності: операції на кредитному та валютно�

му ринках, ринку цінних паперів, банківські послуги.
Показники станом на 31.05.2004, тис. грн.:
залишкова вартість основних засобів — 31 236,00;
залишкова вартість нематеріальних активів — 403,00;
оборотні активи — 274 702,00;
кредиторська заборгованість — 1 027,00;
дебіторська заборгованість — 2 259,00;
балансовий прибуток — 1 347,00.
Середньоспискова кількість працівників — 427 осіб.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови аукціону.
Аукціон буде проведено ДАК «Національна мережа аук$

ціонних центрів» не раніше 30 днів від дня опублікування цієї
інформації.

Заяви на участь в аукціоні та документи, обов’язкові для всіх
заявників, приймаються за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузо�
ва, 18/9, Фонд державного майна України, (к. 601).

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 3 робочі
дні до дати проведення аукціону.

Застава для участі в аукціоні (10% початкової вартості об’єк�
та), що становить 11,33 (одинадцять гривень тридцять три ко�
пійки ) гривень, перераховується заявником за окремим платіж�
ним дорученням на р/р Фонду державного майна України
№ 37316021000058 в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945.

Реєстраційний внесок в розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн., перерахо�
вується заявником за окремим платіжним дорученням на р/р Фо�
нду державного майна України № 37183500900028 в ОПЕРУ ДКУ
м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945.

Покупець, у випадках, передбачених чинним законодавством
України, зобов’язаний звернутися до органів Антимонопольно�
го комітету України для отримання згоди на економічну концен�
трацію.

Додаткову інформацію можна одержати за телефоном: (044)
294�41�61.

Фонд державного майна України повідомляє
Аукціони з продажу державних пакетів акцій спільного

українсько$англо$російського підприємства у формі акціо$
нерного товариства закритого типу «Топазімпекс» у кількості
120 штук, що становить 5,53% статутного фонду товариства
(умови проведення аукціону опубліковані в газеті «Відомості при�
ватизації» від 26.05.2004 № 20 (308), та АБ «АвтоЗАЗбанк» у
кількості 15 966 штук, що становить 0,05% статутного капіталу
банку (умови проведення аукціону опубліковані в газеті «Відо�
мості приватизації» від 09.06.2004 № 22 (310), заплановані на
21 липня 2004 року (публікація в газеті «Відомості приватизації»
від 23.06.2004 № 24 (312), не відбулися у зв’язку з відсутніс$
тю заяв від потенційних покупців.
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НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА  Д

Підлягає приватизації шляхом викупу
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Їдальня № 54 на 150 місць, що знаходиться на балансі комуна�
льного підприємства «Управління капітального будівництва», за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, 1 (колишня Шкі�
льна).

Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
5�поверховий цегляний житловий будинок на 79 квартир, що зна�

ходиться на балансі ВАТ «Верхньодніпровський завод потужного ра�
діобудування», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Верхньодні�
провськ, вул. Яцковського. Приватизовано юридичною особою за
15 237,60 грн., у т. ч. ПДВ —  2 539,60 грн.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе базы УмиАТ треста
«Крымспецагрострой$2», принадлежащей

Автономной Республике Крым
Название объекта: не завершенная строительством часть прои�

зводственной базы треста «Крымспецагрострой�2» — база УмиАТ.

Адрес: Симферопольский район, с. Фонтаны.
Балансодержатель: Трест «Крымспецагрострой�2», г. Симферо�

поль, ул. Трубаченко, 23а.
Код по ОКПО балансодержателя — 01195492.
Стоимость продажи без НДС — 201 240 (двести одна тысяча две�

сти сорок) грн.; сума НДС — 40 248 (сорок тысяч двести сорок во�
семь) грн.

Начальная стоимость продажи с учетом НДС —
241 488 (двести сорок одна тысяча четыреста восемьдесят во$
семь) грн.

Сведения о строении и земельном участке: строительство нача�
то в 1991 году, приостановлено в 1995 году. Площадки базы части�
чно забетонированы, площадь территории с твердым покрытием
1 728 м2. В состав базы входят здания и сооружения:

главный корпус — одноэтажное производственное здание пло�
щадью 216 м2, выполнено из сборных железобетонных конструк�
ций, уровень строительной готовности — 73%;

пристройка административно�бытовых помещений —
2�этажное здание площадью 144 м2, выполнено из сборных же�
лезобетонных конструкций, уровень строительной готовности —
73%;

контрольно�прокускной пункт, площадью 24 м2 с навесом, выпол�
нен из блоков и кирпича, уровень строительной готовности — 45%;

склад нефтепродуктов площадью 360 м2, выполнен из сборных
железобетонных конструкций, уровень строительной готовности
— 73%;

заправочная площадью 72 м2, выполнена из мелкоштучного ка�
мня, имеются металлические ворота, уровень строительной гото�
вности — 59%;

боксы на 5 автомобилей площадью 432 м2, выполнены из сбор�
ных железобетонных конструкций, уровень строительной готов�
ности — 73%.

База ограждена забором из железобетонных панелей длиной
800 м. Инженерные коммуникации отсутствуют, имеется только
электроснабжение.

Условия продажи: без сохранения профиля; обеспечение усло�
вий содержания объекта в надлежащем санитарном состоянии и
благоустройство прилегающей к объекту территории; завершение
строительства до 2006 года; объект не подлежит отчуждению дру�
гим физическим и юридическим лицам без сохранения условий, на
которых он был продан.

Условия расчета за объект приватизации для физических и юри�
дических лиц — денежные средства.

Плата за регистрацию заявления на участие в аукционе в сумме
17 грн. вносится на р/с № 31515905800001, получатель местный
бюджет АРК 31030000, реквизиты: Управление Государственного
казначейства в АРК, код по ОКПО 23896447, МФО 824026.

Денежные средства в размере 24 148,80 грн., что составляет 10%
от начальной стоимости объекта приватизации, вносятся на р/с
№ 37323000016362, получатель: Фонд имущества АРК г. Симфе�
рополь, код по ОКПО 00036860, МФО 824026.

Расчетные счета для оплаты за приобретенный объект привати�
зации № 37187020016362, получатель — Фонд имущества Авто�
номной Республики Крым, реквизиты: Управление Государствен�
ного казначейства в АРК, г. Симферополь, код по ОКПО 00036860,
МФО 824026.

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

Прием заявлений на участие в аукционе прекращается за три
дня до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 августа 2004 года в 11.00 по адресу:
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, Фонд имущества
АРК.

Справки по адресу: 95015, г. Симферополь, ул. Севастопольс�
кая, 17, каб. 36, тел. 241�319, Фонд имущества Автономной Респу�
блики Крым.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе базы УПТК треста

«Крымспецагрострой$2», принадлежащей
Автономной Республике Крым

Название объекта: не завершенная строительством часть прои�
зводственной базы треста «Крымспецагрострой�2» — база УПТК.

Адрес: Симферопольский район, с. Фонтаны.
Балансодержатель: Трест «Крымспецагрострой�2», г. Симферо�

поль, ул. Трубаченко, 23а.
Код по ОКПО балансодержателя — 01195492.
Стоимость продажи без НДС — 202 480 (двести две тысячи четы�

реста восемьдесят) грн.; сумма НДС — 40 496 (сорок тысяч четыре�
ста девяносто шесть) грн.

Начальная стоимость продажи с учетом НДС —
242 976 (двести сорок две тысячи девятьсот семьдесят шесть)
грн.

Сведения о строении и земельном участке: строительство нача�
то в 1991 году, приостановлено в 1995 году. Площадки  базы части�
чно забетонированы, площадь территории с твердым покрытием
2 120 м2. В состав базы входят здания и сооружения:

здание пилорамы — производственное здание площадью 90 м2,
выполнено из альминских блоков, имеются деревянные ворота,
уровень строительной готовности — 78%;

склад  № 4 — здание площадью 360 м2 выполнено из сборных
железобетонных конструкций, имеются металлические ворота,
уровень строительной готовности — 88%;

склад № 5 — здание площадью 360 м2, выполнено из сборных
железобетонных конструкций, имеются металлические ворота,
уровень строительной готовности — 88%;

склад № 3 — ангар — здание площадью 640 м2, выполнено из
мелкоштучного камня, имеются металлические ворота, уровень
строительной готовности — 88%;

склад  инертных материалов площадью 1 530 м2, выполнен из
фундаментных блоков с монолитной обвязкой, уровень строите�
льной готовности — 100%;

контрольно�пропускной пункт площадью 12 м2, выполнен из аль�
минских блоков, уровень строительной готовности — 45%.

База ограждена забором из железобетонных панелей 210 м. Ин�
женерные коммуникации отсутствуют, имеется только электрос�
набжение.

Условия продажи: без сохранения профиля; обеспечение усло�
вий содержания объекта в надлежащем санитарном состоянии и
благоустройство прилегающей к объекту территории; завершение
строительства до 2006 года; объект не подлежит отчуждению дру�
гим физическим и юридическим лицам без сохранения условий, на
которых он был продан.

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Условия расчета за объект приватизации для физических и юри�
дических лиц — денежные средства.

Плата за регистрацию заявления на участие в аукционе в сумме
17 грн. вносится на р/с № 31515905800001, получатель местный
бюджет АРК 31030000, реквизиты: Управление Государственного
казначейства в АРК, код по ОКПО 23896447, МФО 824026.

Денежные средства в размере 24 297,60 грн., что составляет 10%
от начальной стоимости объекта приватизации вносятся на р/с
№ 37323000016362, получатель: Фонд имущества АРК г. Симфе�
рополь, код по ОКПО 00036860, МФО 824026.

Расчетный счет для оплаты за приобретенный объект привати�
зации № 37187020016362, получатель — Фонд имущества Авто�
номной Республики Крым, реквизиты: Управление Государствен�
ного казначейства в АРК, г. Симферополь, код по ОКПО 00036860,
МФО 824026.

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

Прием заявлений на участие в аукционе прекращается за три
дня до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 августа 2004 года в 11.00 по адресу:
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, Фонд имущества
АРК.

Справки по адресу: 95015, г. Симферополь, ул. Севастопольс�
кая, 17, каб. 36, тел. 241�319, Фонд имущества Автономной Респу�
блики Крым.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе блока № 5

(инженерно$лабораторный комплекс)
(со снижением стоимости на 30%)

Название объекта: блок № 5 (инженерно�лабораторный ком�
плекс).

Адрес объекта: г. Симферополь, ул. Нестерова.
Балансодержатель: отсутствует.
Стоимость продажи без НДС — 421 050,00 (четыреста двадцать

одна тысяча пятьдесят) грн.; сума НДС составляет — 84 210,00
(восемьдесят четыре тысячи двести десять) грн.

Начальная стоимость с учетом НДС — 505 260,00 (пятьсот
пять тысяч двести шестьдесят) грн.

Сведения о техническом состоянии объекта: недостроенное де�
вятиэтажное здание площадью — 3 435 м2, состоит из несмонти�
рованных конструктивных элементов, 1990 года постройки. Уро�
вень строительной готовности — 25%, техническое состояние удо�
влетворительное. Коммуникации тепло�, электро�, водообеспече�
ния и канализации отсутствуют.

Вопрос отвода земельного участка решается новым собствен�
ником в соответствии с законодательством после подписания до�
говора купли�продажи.

Площадь земельного участка — 0,26 га.
Условия продажи: обеспечение требований экологической без�

опасности охраны окружающей природной среды при достройке и
дальнейшей эксплуатации объекта; завершение строительства на
протяжении пяти лет с возможным изменением профиля; соблю�
дение норм экологической безопасности и создание безопасных
условий труда; запрещение продажи объекта до завершения стро�
ительства и введение его в эксплуатацию; условия расчета за
объект приватизации для физических и юридических лиц — де�
нежные средства.

Налог на добавленную стоимость подлежит оплате в течение пя�
ти дней с момента нотариального удостоверения договора купли�
продажи.

Плата за регистрацию заявления в сумме 17 грн. вносится на р/с
№ 37182500900001, получатель — Фонд имущества Автономной
Республики Крым, реквизиты: Управление Государственного каз�
начейства в АРК г. Симферополь, код по ОКПО 00036860, МФО
824026.

Денежные средства в размере 50 526,00 грн., что составляет 10%
от начальной стоимости объекта приватизации, вносятся на р/с
№ 37310000000002, получатель — Фонд имущества АРК, реквизи�
ты: Управление Государственного казначейства в АРК г. Симферо�
поль, код по ОКПО 00036860, МФО 824026.

Ознакомиться с объектом можно в рабочее время по месту его
расположения.

Аукцион состоится 31 августа 2004 года в 11.00 часов по ад$
ресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, Фонд имуще$
ства АРК.

Прием заявлений на участие в аукционе прекращается за 3 дня
до проведения аукциона.

Справки по адресу: Фонд имущества Автономной  Республики
Крым, 95015, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 37, тел.
241�319.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ИНФОРМЦИЯ
о продаже на аукционе блока № 6

(столовая, подвал ГО) (со снижением стоимости на 30%)
Название объекта: блок № 6 (столовая, подвал ГО).
Адрес объекта: г. Симферополь, ул. Нестерова.
Балансодержатель: отсутствует.
Стоимость продажи без НДС: 39 830,00 (тридцать девять тысяч

восемьсот тридцать) грн.; сумма НДС: 7 966,00 (семь тысяч девять�
сот шестьдесят шесть) грн.

Начальная стоимость с учетом НДС: 47 796 (сорок семь ты$
сяч семьсот девяносто шесть) грн.

Сведения о техническом состоянии объекта: объект представ�
ляет собой недостроенное двухэтажное здание площадью 1 160
м2, 1990 года постройки.

Уровень строительной готовности — 10%.
Коммуникации тепло�, электро�, водообеспечения и канализа�

ции отсутствуют.
Вопрос отвода земельного участка решается новым собствен�

ником в соответствии с законодательством после подписания до�
говора купли�продажи.

Площадь земельного участка — 0,77 га.
Условия продажи: обеспечение требований экологической бе�

зопасности охраны окружающей природной среды при дострой�
ке и дальнейшей эксплуатации объекта; завершение строитель�
ства на протяжении пяти лет с возможным изменением профиля;
соблюдение норм экологической безопасности и создание безо�
пасных условий труда; запрещение продажи объекта до завер�

шения строительства и введения его в эксплуатацию; условия ра�
счета за  объект приватизации для физических и юридических лиц
— денежные средства.

Налог на добавленную стоимость подлежит оплате в течение пя�
ти дней с момента нотариального удостоверения договора купли�
продажи.

Плата за регистрацию заявления в сумме 17 грн. вносится на р/с
№ 37182500900001, получатель — Фонд имущества Автономной
Республики Крым, реквизиты: Управление Государственного каз�
начейства в АРК г. Симферополь, код по ОКПО 00036860, МФО
824026.

Денежные средства в размере 4 779,60 грн., что составляет 10%
от начальной стоимости объекта приватизации, вносятся на р/с
№ 37310000000002, получатель — Фонд имущества АРК, реквизи�
ты: Управление Государственного казначейства в АРК г. Симферо�
поль, код по ОКПО 00036860, МФО 824026.

Ознакомиться с объектом можно в рабочее время по месту его
расположения.

Аукцион состоится 31 августа 2004 года в 11.00 часов по ад$
ресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, Фонд имуще$
ства АРК.

Прием заявлений на участие в аукционе прекращается за 3 дня
до проведения аукциона.

Справки по адресу: Фонд имущества Автономной Республики
Крым, 95015, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 37, тел.
241�319.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе объекта незавершенного

строительства, принадлежащего
Автономной Республике Крым

Название объекта: не завершенный строительством банно�
прачечный комбинат на 35 посещений, находящийся на балансе
УКСа Республиканского комитета по делам национальностей и де�
портированных граждан Автономной Республики Крым.

Адрес балансодержателя: г. Симферополь, ул. Лескова, 35.
Адрес объекта: Красногвардейский район, с. Найденовка.
Стоимость продажи без НДС — 87 900,00 (восемьдесят семь ты�

сяч девятьсот) грн.
НДС составляет 17 580,00 (семнадцать тысяч пятьсот восемьде�

сят) грн.
Начальная стоимость продажи объекта с учетом НДС:

105 480,00 (сто пять тысяч четыреста восемьдесят) грн.
Сведения об объекте: объект — отдельно стоящее наземное

без подвала одно�, двухэтажное здание коммунально�бытового
назначения, расположен в центральной части села. Строитель�
ство объекта было начато в 1991 году и приостановлено в конце
1994 года. Группа капитальности первая. Общая площадь 1 458,3
м2, строительный объем 6 816 м3, строительная готовность —
94%, физическая готовность — 84%. Площадь отведенного зе�
мельного участка  — 2 901,00 м2. Фундамент из цементобетон�
ных крупноблочных сборных ленточных конструкций, стены и сто�
лбы — известняковые пиленные крупноблочные сборные. Внут�
ренняя система теплоснабжения (горячего водоснабжения и во�
дяного отопления) объекта смонтирована, но не подключена к
котельной.

Условия расчета за объект приватизации для физических и юри�
дических лиц — денежные средства.

Условия продажи.
1. Завершение строительства и введение объекта в эксплуата�

цию до 2009 года с возможным изменением профиля.
2. Обеспечение требований охраны труда, экологической безо�

пасности при достройке и дальнейшей эксплуатации объекта.
3. Объект незавершенного строительства не подлежит отчуж�

дению до ввода его в эксплуатацию.
4. Вопросы отвода, аренды или приватизации земельного учас�

тка решаются покупателем самостоятельно после заключения до�
говора купли�продажи объекта в соответствии с действующим за�
конодательством.

Плата за регистрацию заявления для участия в аукционе в сумме
17,00 (семнадцать) грн. и оплата за объект приватизации вносятся
на р/с № 37187020016362, получатель: Фонд имущества Автоном�
ной Республики Крым, реквизиты: Управление Государственного
казначейства в АРК г. Симферополь, код по ОКПО 00036860, МФО
824026.

Денежные средства в размере 10 548,00 (десять тысяч пятьсот
сорок восемь) грн., что составляет 10% от начальной стоимости об�
ъекта приватизации, вносятся на р/с № 37323000016362, получа�
тель — Фонд имущества Автономной Республики Крым, реквизи�
ты: Управление Государственного казначейства в АРК г. Симферо�
поль, код по ОКПО 00036860, МФО 824026.

Ознакомиться с объектом можно в рабочее время по месту его
расположения.

Прием заявлений для участия в аукционе прекращается за три
дня до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 августа 2004 года в 11.00 по адресу:
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 47, Фонд иму$
щества Автономной Республики Крым.

Справки по адресу: 95015, г. Симферополь, ул. Севастопольс�
кая, 17, каб. 47, тел. 241�319, Фонд имущества Автономной Респу�
блики Крым.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом цегельного заводу,

що знаходиться на балансі ТОВ «Фірма «Агрокомплекс»
Назва об’єкта: цегельний завод.
Адреса: Вінницька обл., Жмеринський р�н, с. Кармалюкове.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: виробничий ко�

рпус, по ГП № 1 — будівля з легких металевих конструкцій типу «Мо�
лодечне». Виконані фундаменти, по яких змонтовані фундамент�
ні балки і виконано цегляний цоколь і по ньому з кріпленням до ме�
талевих колон змонтовано стінові панелі  типу «сендвіч». Будівля
модуля повністю змонтована. Виконана покрівля частково прийш�
ла в непридатність і потребує ремонту. Було виконано повністю
засклення,  але з часом та в результаті природних явищ засклення
в більшій частині зруйновано. Металеві конструкції каркасу  з ча�
сом покрилися іржею. Змонтоване підйомно�транспортне обла�
днання — три кран�балки вантажопідйомністю 3,2 т кожна, на од�
ній з яких відсутній двигун каретки. Було виконано електросилове
обладнання і електроосвітлення будівлі, яке частково зруйнува�

лось і прийшло в непридатність. Були виконі частково сантехнічні
роботи і бетонна підлога, які також частково прийшли в неприда�
тність.  На рівні підлоги відмітки 0,00 виконані технологічні транс�
портні шляхи з монолітних залізобетонних конструкцій і рейкових
колій. Усередині корпусу виконана будівельна частина тунельної
печі довжиною 108 м для випалювання цегли без куполу печі. Ви�
конані сушильні камери в кількості 20 шт. з металевими запірними
дверима, металевими полицями для сушіння сирцю і рейками для
візків. Усередині корпусу виконано приміщення електрощитової,
лабораторні і побутові приміщення. У корпусі була змонтована до
пресу технологічна лінія, яка не була в наладці. На момент обсте�
ження лінія розукомплектована, без транспортних стрічок, які не
були одержані від постачальника, на лінії все покрилось корозією,
лінія повністю непрацездатна.

Приймальне відділення, по ГП № 2: виконані фундаменти цегляні,
стіни, покриття зі збірних залізобетонних ребристих плит, рулонна
покрівля, яка  частково прийшла в непридатність. Виконані столяр�
ні дерев’яні вироби  і дерев’яні ворота прийшли в непридатність.
Штукатурні роботи виконані частково. Виконане засклення повніс�
тю розбите. Виконані електротехнічні і сантехнічні роботи прийш�
ли в непридатність,  теплокалорифери повністю розукомплекто�
вані. Бетонна підлога частково пошкоджена. Два бункери для при�
ймання сировини повністю покриті корозією.

Шахтозапасник, по ГП № 3: виконані земляні роботи по котлова�
ну і частково фундаменти з монолітного залізобетону. Ніякі інші ро�
боти не виконувались.

Склад готової продукції, по ГП № 4: виконано майданчик з моно�
літного залізобетону і змонтовано колії під козловий кран. Інші ро�
боти не виконувались.

Галереї, по ГП № 5: з трьох галерей виконана тільки  одна  гале�
рея з приймального відділення. Нахилена будівля з цегли, покриття
збірні залізобетонні плити, утеплювач та  рулонна покрівля. Вико�
нано електроосвітлення і змонтовано нахилений транспортер,
конструкції якого покрилися корозією.

РУ�10 кВ з трансформаторною підстанцією, по ГП № 6: цегляна
будівля, прибудована до головного корпусу №1. Виконані фунда�
менти, цегляні стіни, покриття зі збірних залізобетонних пустотних
панелей, утеплювач та рулонний килим, який частково прийшов в
непридатність. Дерев’яні двері повністю прийшли в непридатність.
Змонтоване в трансформаторній підстанції обладнання частково
розукомплектовано.

Теплогенераторна, по ГП № 7: виконані фундаменти, встановле�
ні колони, по яких змонтовані металеві балки і покрівля з оцинкова�
ного металевого листа. Стінове огородження не виконувалось. Усе�
редині виконані  монолітні залізобетонні фундаменти і канали під
обладнання. Інші роботи не виконувались.

Димососи, по ГП № 8  та   димова труба від димососів,  по ГП № 9 —
будівництвом не виконувались.

Котельня, по ГП № 10: будівля каркасна з цегляним заповненням
— виконано фундаменти, фундаментні балки, колони каркасу, за�
лізобетонні балки та залізобетонні ребристі плити покриття — ча�
стково прийшла в непридатність. Стіни зі збірних залізобетонних
стінових панелей з окремим цегляним заповненням, підлога бетон�
на. Виконані електротехнічні, сантехнічні, столярні і штукатурні ро�
боти частково прийшли в непридатність, змонтовані три котли
1/9 Г і котельне обладнання, які частково розукомплектовані і по�
криті корозією.

Димова труба від котельні, по ГП № 11: виконаний фундамент і
металева димова труба, яка  від часу і осадів покрилася корозією.

Баки�акумулятори, по ГП № 12 — будівництвом не виконувались.
Насосна станція протипожежного водопостачання, по ГП № 13;

резервуари протипожежного запасу води місткістю 2х200 м3,  по ГП
№ 14, 14.1 — виконані з монолітного залізобетону і обваловані
землею.

Виконані дві водонапірні башти, по ГП  №  15, № 16.
Майданчики шихтовки глини та твердого палива, по ГП

№ 17, № 18 — будівництвом не виконувались.
Майданчик з перероблення аргеліту, по ГП № 19: будівля типу

навісу, по якій виконані фундаменти, колони, двоскатні залізобе�
тонні балки, ребристі плити покриття та бетонна підлога. Рулонна
покрівля частково прийшла в непридатність.

Адміністративна будівля, по ГП № 20: виконана повністю 3�пове�
рхова цегляна будівля. Були виконані електротехнічні, сантехнічні і
штукатурні роботи, бетонна підготовка під підлогу, які частково по�
шкоджені. Дверне і віконне заповнення з дерева і алюмінію частко�
во пошкоджене і частково відсутнє, засклення частково розбите, в
побутових приміщеннях облицювання стін глазурованою плиткою
частково зруйноване.

 Стоянка транспортних засобів, по ГП № 21 — будівництвом не
виконувалась.

 Виконана цегляна будівля пождепо на два автомобілі. Покрівля і
штукатурні роботи на якій частково прийшли в непридатність. Еле�
ктротехнічні, сантехнічні, столярні і оздоблювальні роботи по буді�
влі не виконувались.

На майданчику виконані  мережі водогону і каналізації, наземна
теплотраса, зовнішня ізоляція якої частково зруйнована. Від підста�
нції, розташованій на майданчику, виконано розгалуження до си�
лових шаф, по перимерту майданчика встановлені залізобетонні
опори зовнішнього освітлення. Мережі зв’язку на майданчику не ви�
конувались.

По зовнішньомайданчикових інженерних  мережах виконано во�
догін технічної води і каналізаційні підземні очисні споруди, каналі�
зація від заводу до очисних споруд. Водогін господарсько�питної
води, мережі телефонізації, радіофікації, газопостачання — не ви�
конувались.

Виконано електропостачання на залізобетонних опорах, змон�
тований провід на яких повністю демонтований.

Проектно�кошторисна документація на об’єкт, яка є в наявності,
не комплектна, застаріла і потребує коригування. По пожежному
депо  проектно�кошторисна документація повністю відсутня.

На майданчику виконано вертикальне планування. Благоустрій,
озеленення, дороги і тротуари на майданчику не виконувалися. Ви�
конано огородження території заводу зі збірних залізобетонних
плит. Декілька плит упало і лежать на землі.

Земельна ділянка: 3,11 га.
Загальна ступінь будівельної готовності об’єкта з урахуванням

його фактичного стану становить до 65 %.
Вартість продажу об’єкта разом з незмонтованим обладнанням

та невикористаними будівельними матеріалами становить —
1 645 024,63 грн. без ПДВ, сума ПДВ: 329 004,93 грн.

Початкова вартість об’єкта з урахуванням податку на додану
вартість — 1 974 029,56 грн.

Умови продажу: об’єкт може бути використаний за первісним при�
значенням; завершити  будівництво об’єкта протягом 2 років, забо�
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роняється відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розта�
шований цей об’єкт, до моменту завершення будівництва і введен�
ня об’єкта в експлуатацію; забезпечити вимоги техніки безпеки,
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середо�
вища під час добудови та подальшого введення об’єкта в експлуа�
тацію, погашення заборгованості по заробітний платі у сумі
81 200,00 грн., дольова участь в будівництві газопроводу до с. Кар�
малюкове довжиною 2 км; у 2�місячний термін покупець відшкодо�
вує витрати, пов’язані з приватизацією об’єкта.

Питання відведення, оренди або приватизації земельної ділян�
ки вирішується за ініціативою покупця самостійно після укладання
договору купівлі�продажу об’єкта згідно з чинним законодавством.
Подальше використання незмонтованого обладнання та невико�
ристаних для будівництва матеріалів на розсуд покупця, після по�
вної сплати  та підписання акта приймання�передачі. У двомісяч�
ний термін покупець відшкодовує витрати, пов’язані з приватиза�
цією об’єкта. Переможець конкурсу в разі відмови від укладання
договору купівлі�продажу об’єкта сплачує продавцю 20% від кін�
цевої ціни продажу об’єкта. Покупець зобов’язаний надати кон�
курсній комісії бізнес�план приватизації об’єкта, який повинен
включати: назву та місце знаходження об’єкта, відомості про по�
купця, запропоновану покупцем ціну купівлі об’єкта, зобов’язан�
ня щодо виконання умов конкурсу, порядок внесення інвестицій їх
розміри і строки внесення (з розбивкою по роках та кварталах)
соціальні наслідки приватизації, додаткові зобов’язання по пода�
льшій експлуатації.

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

Грошові кошти в розмірі 197 403,00 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться  на рахунок Ре�
гіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
№ 37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО 802015,
код 13327990.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в конкурсі — три дні до
початку аукціону.

Конкурс відбудеться через 30 днів від дня опублікування ці$
єї 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’єктом  можна за адресою його  розташуван�
ня. Додаткову  інформацію можна одержати за місцем подання за�
яви.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: РВ ФДМУ по
Вінницькій обл., 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
14.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  повторний продаж на аукціоні

продоовочевої бази місткістю 5 тис. т (під розбирання)
Назва об’єкта: плодоовочева база місткістю 5 тис. т.
Балансоутримувач: Державне торговельно�виробниче підпри�

ємство «Капрі».
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Луначарсь�

кого.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входить одноповерхова

будівля плодоовочевої бази розміром 126х84 м і до неї примикає
двоповерхова будівля адміністративного приміщення розміром
30х12 м. По плодоовочевій базі змонтовані фундаменти із збірних
залізобетонних блоків, стіни одноповерхової будівлі із залізобетон�
них  панелей та частково із червоної цегли, плити перекриття із за�
лізобетонних плит, покрівля м’яка,  підготовка під підлогу бетонна;
по адміністративному приміщенню змонтовані фундаменти із збір�
них залізобетонних блоків, стіни із керамзитобетонних панелей,
перегородки гипсобетонні, покриття  та перекриття із збірних залі�
зобетонних круглопустотних плит. Інженерні мережі не підводили�
ся. Проектно�кошторисна документація відсутня. Земельна ділян�
ка під забудову — 3,0 га.

Будівельна готовність: 42%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 56 822,00 грн., ПДВ —

11 364,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

68 186,40 грн.
Умови продажу об’єкта під розбирання: завершити роботи по роз�

биранню об’єкта протягом п’яти років з дня підписання акта при�
ймання�передачі; привести у відповідність земельну ділянку після
завершення  робіт по розбиранню об’єкта; заборона  відчуження
об’єкта незавершеного будівництва  та земельної ділянки, на якій
розташований цей об’єкт,  до моменту здійснення покупцем повних
розрахунків за придбаний об’єкт,  на термін розбирання  об’єкта;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища  під час розбирання об’єкта; питання при�
ватизації (оренди) земельної ділянки вирішується за ініціативою по�
купця  з дня підписання акта приймання�передачі. Засоби платежу:
грошові кошти.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу
аукціону або укладання договору купівлі�продажу об’єкта, грошові
кошти  у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта, вне�
сені учасником для участі в аукціоні не повертаються.

Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 6 818,64 грн., що ста�
новить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять
на  рахунок № 37311009001104  Управління Державного казначей�
ства України по Дніпропетровській області, МФО 805012, код за
ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фонду державного май�
на України по Дніпропетровській області до 26 серпня 2004 року
(включно).

Плата за реєстрацію заяви в  розмірі 17 грн. та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться  на р/р
№37188500900001 Управління Державного казначейства України
по Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЗКПО 13467337
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області.

Аукціон відбудеться 30 серпня 2004 року о 10.00 на товарній
біржі «Куратор» за адресою: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Пушкі$
на, 4/213, тел. 29$61$17.

Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення ФДМУ
по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м. Дніпропет�
ровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн.315. Кінцевий термін прийнят�
тя заяв: 26 серпня 2004 року до 17.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз�
ташування.

Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отримати за
тел.  42�89�48.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні — 48�квартирного

житлового будинку (під розбирання)
Назва об’єкта: 48�квартирний житловий будинок.
Балансоутримувач: ВАТ «Дніпроводбуд».
Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, смт Ме�

ліоративне.
Відомості про об’єкт: змонтовано нульовий цикл житлового бу�

динку з технічним підпіллям, фундаменти із збірних залізобетонних
блоків та перекриття із залізобетонних плит.

Будівельна готовність: 10%.
Площа земельної ділянки під забудову: 0,07 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 18 895,00 грн., ПДВ —

3 779,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

22 674,00 грн.
Умови продажу об’єкта під розбирання: завершити роботи по роз�

биранню об’єкта протягом п’яти років з дня підписання акта при�
ймання�передачі; привести у відповідність земельну ділянку після
завершення  робіт по розбиранню об’єкта; заборона  відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій
розташований цей об’єкт,  до моменту здійснення покупцем повних
розрахунків за придбаний об’єкт,  на термін розбирання  об’єкта;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища  під час розбирання об’єкта; питання при�
ватизації (оренди) земельної ділянки вирішується за ініціативою по�
купця  з дня підписання акта приймання�передачі. Засоби платежу:
грошові кошти.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу
аукціону або укладання договору купівлі�продажу об’єкта, грошові
кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта, вне�
сені учасником для участі в аукціоні не повертаються.

Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 2 267,40 грн., що ста�
новить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять
на  рахунок № 37311009001104 Управління Державного казначей�
ства України по Дніпропетровській області, МФО 805012, код за
ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фонду державного май�
на України по Дніпропетровській області до 26 серпня 2004 року
(включно).

Плата за реєстрацію заяви в  розмірі  17 грн. та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37188500900001 Управління Державного казначейства України
по Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЗКПО 13467337
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області.

Аукціон відбудеться 30 серпня 2004 року о 10.00 в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Національна ме$
режа аукціонних центрів» за адресою: 49094, м. Дніпропет$
ровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12, 4$й поверх, тел.
779$30$74.

Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення ФДМУ
по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м. Дніпропет�
ровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий термін прийн�
яття заяв: 26 серпня 2004 року до 17.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз�
ташування.

Додаткову   інформацію   про   продаж   об’єкта   можна отримати
за тел.  42�89�48.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання

третього блоку загальноосвітньої початкової школи,
що знаходиться на балансі ВКБ Селидівської

міської ради (ціна знижена на 30%)

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 04011686.
Адреса балансоутримувача — 85400, м. Селидове, вул.

К. Маркса, 8.
Назва об’єкта: 3�й блок загальноосвітньої початкової школи, що

знаходиться на балансі ВКБ Селидівської міської ради.

Адреса: 85400, м. Селидове, вул. Леніна, б/н.
Відомості про об’єкт: по об’єкту  виконано монтаж фундаментів,

стін підвалу з бетонних блоків та плит, монтаж  збірних монолітних
залізобетонних поясів (фундаментного та цокольного), кладка стін
першого поверху, перекриттів над підвалом.

Будівництво здійснювалось з 1994 до 1995 рр.
Ступінь будівельної готовності — 5%.
Земельна ділянка  окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 15 001,96 грн., ПДВ —

3 000,39 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

18 002,35 грн.
Умови продажу:
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в належ�

ний стан протягом двох років після укладення договору купівлі�
продажу.

2. Забезпечити додержання правил техніки безпеки та санітар�
но�екологічних норм, передбачених законодавством України.

3. Здати земельну ділянку місцевим органам самоврядування з
додержанням умов здачі.

4. Покупець має право придбати земельну ділянку на якій розта�
шований об’єкт тільки під забудову.

5. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на якій
він розташований, на термін розбирання об’єкта та до здійснення
повних розрахунків за придбаний об’єкт.

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн.  вноситься на р/р №
37184103800001 банку УДК у Донецькій області, МФО 834016, код
за ЗКПО 13511245 (одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по
Донецькій області).

Грошові кошти у сумі 1 801 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк УДК у Донецькій обл.
на р/р № 37313008000034, МФО 834016, код за ЗКПО 13511245,
одержувач — Регіональне відділення Фонду держмайна України по
Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться в банк УДК у Донецькій області на р/р № 37184103800001,

МФО 834016, код за ЗКПО 13511245, одержувач — Регіональне від�
ділення ФДМУ по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00
до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, каб. 439а.

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації цієї ін$
формації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00 за адре$
сою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13, на товарній біржі
«Феміда».

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул. Ар�
тема, 97.

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

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — дитсадка УКБ Закарпатської ОДА
(початкова вартість продажу об’єкта знижена на 30%)

Назва об’єкта: дитсадок УКБ Закарпатської ОДА.
Адреса: Закарпатська обл., с. Волосянка В. Березнянського

району.
Призначення об’єкта: дошкільне виховання.
Вартість  продажу об’єкта без ПДВ — 112 802,20 грн., ПДВ —

22 560,44 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

135 362,64 грн.
Відомості про об’єкт та ступінь будівельної готовності: згідно з

генеральним планом об’єкт незавершеного будівництва — дитса�
док УКБ Закарпатської ОДА (с. Волосянка В. Березнянського райо�
ну), далі ОНБ являє собою будову, яка складається з основної 2�по�
верхової будівлі з шатровим дахом, допоміжної одноповерхової при�
будови з шатровим дахом та прохідної галереї. Загальна площа
приміщень ОНБ — 1 121,9 м2. Зовні штукатурка стін не здійснюва�
лася. У середині об’єкта тільки перший поверх основної будівлі ча�
стково поштукатурений. У допоміжній одноповерховій прибудові це�
гляні перегородки частково зруйновані, штукатурка (зовнішня та
внутрішня)  не здійснювалася.

ОНБ розташований на земельній ділянці площею 0,5 га. Початок
будівництва — грудень 1991 р. Припинення будівництва — липень
1993 р. Ступінь будівельної готовності — 57%.

Матеріал фундаменту — моноліт, бетон. Матеріал стін та пере�
городок — цегла, матеріал даху — шатровий дах (шиферна покрів�
ля), перекриття з/б плити (стропила шатру внаслідок дії атмосфе�
рних чинників підлягає заміні). Кількість поверхів: основна будівля
2�поверхова, допоміжна прибудова одноповерхова. Підлоги — за�
лізобетонні плити. Сходи — бетонні. Комунікації (водопровід, кана�
лізація, газифікація, телефон, електропостачання) — відсутні. Ма�
теріали, вироби та конструкції на будівельному майданчику ОНБ —
відсутні.

Умови продажу: подальше використання об’єкта  визначає поку�
пець; завершення будівництва; заборона продажу об’єкта до мо�
менту завершення будівництва та введення його в експлуатацію;
забезпечення  виконання вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього природного середовища під час добудови та подаль�
шого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.

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

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

 Грошові кошти в розмірі 13 536,26 грн., що становить 10% від по�
чаткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються на р/р
№ 37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач: РВ
ФДМУ по Закарпатській області,  код  22111310, МФО 812016.

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська об�
ласть, В. Березнянський район, с. Волосянка.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�
лення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужгород, вул. Со�
бранецька, 60, кімната 316, телефони для довідок: (03122) 3�53�21,
3�71�93.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні 60$квартирного

житлового будинку
Назва: 60�квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Ко�

марова. Балансоутримувач: ВАТ «Западинське» (код за
ЄДРПОУ 19410232) адреса: 08600, Київська обл., м. Васильків�6,
вул. Польова, 61. Проектом передбачено: 60�квартирний житло�
вий будинок, територія будівельного майданчика не огороджена і
не охороняється. Виконано: змонтовано блоки фундаментні ФБС,
змонтовано панелі перекриття трубч., змонтовано залізобетонні
подушки 200 шт., — 260 м3, залізобетонний пояс по периметру 306
пог. м — 50 м3. Рельєф місцевості спокійний з перепадом висот 0,7 м.
До майданчика забудови підходять дві дороги з твердим покриттям
внутрішнього господарчого призначення. Фундамент збірний із
з/б блоків на фундаментних з/б подушках. Ступінь будівельної го�
товності: 26,7%. Земельна ділянка: 0,8 га.

Ціна продажу без урахування ПДВ: 4 978,28 грн. ПДВ (20%):
995,66.

Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 5 973,94.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни: 597,39 грн.
Умови продажу об’єкта.
Завершити будівництво та ввести в експлуатацію ОНБ протягом

5 років.
Заборона продажу ОНБ, земельної ділянки, на якій він розта�

шований, до моменту завершення будівництва та введення ОНБ в
експлуатацію, а також до моменту здійснення покупцем повних
розрахунків за придбаний об’єкт. У разі неможливості завершен�
ня будівництва в установлені строки за наявності відповідних об�
ґрунтувань, строки завершення будівництва можуть бути змінені
за рішенням органу приватизації та органу місцевого самовряду�
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вання з укладанням додаткового договору. Забезпечення вимог
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного сере�
довища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
ОНБ. Питання відведення, купівлі або довгострокової оренди зе�
мельної ділянки під ОНБ вирішується новим власником самостій�
но за порядком, установленим чинним законодавством з місцеви�
ми органами влади. Зміни в проектно�технічній документації по�
годити за порядком, установленим чинним законодавством з міс�
цевими органами влади; у випадку відмови переможця аукціону
від підписання договору купівлі�продажу ОНБ в п’ятиденний тер�
мін з дня затвердження протоколу проведення аукціону він спла�
чує штраф в розмірі двадцяти відсотків від кінцевої ціни продажу
ОНБ за вирахуванням грошових коштів в розмірі 10% від початко�
вої суми продажу.

Аукціон буде проведено через тридцять календарних днів пі$
сля даної публікації за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька,
42 (2$й поверх), київська філія ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів».

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за три дні
до дня проведення аукціону.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на р/р
№ 37184500900001 Регіонального відділення ФДМУ по Київській
області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київській області, МФО
821018.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта
вносяться на р/р № 37317100066101 Регіонального відділення
ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київ�
ській області, МФО 821018.

Отримати більш докладну інформацію та подати заяву можна в
Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області, що знаходить�
ся за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кімн. 832, тел.
296�87�30, 296�84�75.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів

незавершеного будівництва (ОНБ)
1. Назва: 18$квартирний житловий будинок з пристроєним ма$

газином «Кулінарія».
Місцезнаходження: 08550, Київська обл., Фастівський р�н, смт

Кожанка. Балансоутримувач: ВАТ «Кожанський цукровий завод»
(код за ЄДРПОУ 00372471), адреса: 08550, Київська обл., Фастів�
ський р�н, смт Кожанка. Проектом передбачено: 18�квартирний жи�
тловий будинок, територія будівельного майданчика не охороняє�
ться. Будівельний майданчик знаходиться в центрі смт Кожанка. Ви�
конано: побудований перший поверх, розпочато (40%) будівницт�
во другого поверху. Ступінь будівельної готовності: 20—30%. Земе�
льна ділянка: 0,5 га.

Вартість без урахування ПДВ: 63 391,62 грн. ПДВ (20%):
12 678,32 грн.

Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 76 069,95 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості:

7 607,00 грн.
2. Назва об’єкта: пожежне депо.
Місцезнаходження: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Окру�

жна. Балансоутримувач: ВАТ «Муліт» (код за ЄДРПОУ 14311910),
адреса: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Окружна, 1. Проек�
том передбачено: пожежне депо, територія будівельного майдан�
чика не охороняється. З боку вул. Окружної влаштовано тимчасо�
вий під’їзний шлях довжиною 100 м. Виконано: земляні роботи, зве�
дено та перекрито підземну частину та перший поверх. Магістра�
льний водопровід знаходиться на відстані 150 м. Ступінь будівель�
ної готовності: 28%. Земельна ділянка: 1,0 га.

Вартість без урахування ПДВ: 192,72 грн. ПДВ (20%): 38,54 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 231,26 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості: 23,13 грн.
3. Назва: котедж МБК$1 — поз. 57.
Місцезнаходження ОНБ: 07100, Київська обл., м. Славутич. Ба�

лансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за
ЄДРПОУ 14310862), адреса: 09700, Київська обл., м. Славутич.
Проектом передбачено: 2�поверховий п’ятикімнатний житловий
будинок з гаражем. Основні показники: виконано: фундаменти,
стіни, перекриття підвалу, першого та другого поверху, дерев’яні
конструкції даху, покриття даху із хвильових азбоцементних лис�
тів.

Розташований: від головного в’їзду в місто — 1,25 км, від центру
міста, автошляху — 0,1 км, від залізниці — 1,1 км, від АЗС — 1,25 км.
Не виконано: зовнішні вікна і двері, внутрішні двері, входи в будинок,
внутрішні сантехнічні і електромонтажні роботи, опоряджувальні ро�
боти. Ступінь будівельної готовності ОНБ: 55%.

Земельна ділянка: 0,058 га.
Вартість без урахування ПДВ: 29 744,16 грн. ПДВ (20%):

5 948,83 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 35 692,99 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості:

3 569,30 грн.
4. Назва: котедж МБК$1 — поз. 58.
Місцезнаходження ОНБ: 07100, Київська обл., м. Славутич. Ба�

лансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за
ЄДРПОУ 14310862), адреса: 09700, Київська обл., м. Славутич. Про�
ектом передбачено: 2�поверховий п’ятикімнатний житловий буди�
нок з гаражем. Основні показники: виконано: фундаменти, стіни,
перекриття підвалу, першого та другого поверху, дерев’яні констру�
кції даху, покриття даху із хвильових азбоцементних листів. Розта�
шований: від головного в’їзду в місто — 1,25 км, від центру міста,
автошляху — 0,1 км, від залізниці — 1,1 км, від АЗС — 1,25 км. Не
виконано: зовнішні вікна і двері, внутрішні двері, входи в будинок,
внутрішні сантехнічні і електромонтажні роботи, опоряджувальні ро�
боти. Ступінь будівельної готовності ОНБ: 55%. Земельна ділянка:
0,058 га.

Вартість без урахування ПДВ: 36 639,22 грн. ПДВ (20%):
7 327,84 грн.

Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 43 967,06 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості:

4 396,71 грн.
5. Назва: котедж МБК$1 — поз. 59.
Місцезнаходження ОНБ: 07100, Київська обл., м. Славутич. Ба�

лансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за
ЄДРПОУ 14310862), адреса: 09700, Київська обл., м. Славутич. Про�
ектом передбачено: 2�поверховий п’ятикімнатний житловий буди�
нок з гаражем. Основні показники: виконано: фундаменти, стіни,
перекриття підвалу, першого та другого поверху, дерев’яні констру�
кції даху, покриття даху із хвильових азбоцементних листів, частко�
во виконана підготовка під оздоблення, встановлена залізна коро�

бка для гаражних робіт. Розташований: від головного в’їзду в місто
— 1,25 км, від центру міста, автошляху — 0,1 км, від залізниці — 1,1
км, від АЗС — 1,25 км. Не виконано: зовнішні вікна і двері, внутрішні
двері, входи в будинок, внутрішні сантехнічні і електромонтажні ро�
боти, опоряджувальні роботи. Ступінь будівельної готовності ОНБ:
55%. Земельна ділянка: 0,058 га.

Вартість без урахування ПДВ: 39 961,17 грн. ПДВ (20%):
7 992,23 грн.

Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 47 953,41 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості:

4 795,34 грн.
6. Назва: котедж МБК$1 — поз. 60.
Місцезнаходження ОНБ: 07100, Київська обл., м. Славутич. Ба�

лансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за
ЄДРПОУ 14310862), адреса: 09700, Київська обл., м. Славутич. Про�
ектом передбачено: 2�поверховий п’ятикімнатний житловий буди�
нок з гаражем. Основні показники: виконано фундаменти, стіни, пе�
рекриття підвалу, першого та другого поверху, дерев’яні конструк�
ції даху, покриття даху із хвильових азбоцементних листів, частково
виконані внутрішні опоряджувальні роботи, встановлена залізна ко�
робка для гаражних робіт. Розташований: від головного в’їзду в мі�
сто — 1,25 км, від центру міста, автошляху — 0,1 км, від залізниці —
1,1 км, від АЗС — 1,25 км. Не виконано: зовнішні вікна і двері, внутрі�
шні двері, входи в будинок, внутрішні сантехнічні і електромонтажні
роботи, опоряджувальні роботи. Ступінь будівельної готовності
ОНБ: 55%. Земельна ділянка: 0,058 га.

Вартість без урахування ПДВ: 23 839,02 грн. ПДВ (20%):
4 767,80 грн..

Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 28 606,83 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості:

2 860,68 грн.
7. Назва: котедж МБК$1 — поз. 61.
Місцезнаходження ОНБ: 07100, Київська обл., м. Славутич. Ба�

лансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за
ЄДРПОУ 14310862), адреса: 09700, Київська обл., м. Славутич. Про�
ектом передбачено: 2�поверховий п’ятикімнатний житловий буди�
нок з гаражем. Основні показники: виконано: фундаменти, стіни,
перекриття підвалу, першого та другого поверху, дерев’яні констру�
кції даху, покриття даху із хвильових азбоцементних листів, частко�
во виконані внутрішні опоряджувальні роботи, встановлені залізні
ворота в гаражі. Розташований: від головного в’їзду в місто — 1,25
км, від центру міста, автошляху — 0,1 км, від залізниці — 1,1 км, від
АЗС — 1,25 км. Не виконано: зовнішні вікна і двері, внутрішні двері,
входи в будинок, внутрішні сантехнічні і електромонтажні роботи,
споряджувальні роботи. Ступінь будівельної готовності ОНБ: 60%.
Земельна ділянка: 0,058 га.

Вартість без урахування ПДВ: 37 621,18 грн. ПДВ (20%):
7 524,24 грн.

Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 45 145,41 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості:

4 514,54 грн.
Умови продажу об’єктів: завершити будівництво та ввести в екс�

плуатацію ОНБ протягом п’яти років; заборона продажу ОНБ, зе�
мельної ділянки, на якій він розташований, до моменту завершення
будівництва та введення ОНБ в експлуатацію, а також до моменту
здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт. У разі
неможливості завершення будівництва в установлені строки за на�
явності відповідних обґрунтувань, строки завершення будівництва
можуть бути змінені за рішенням органу приватизації та органу мі�
сцевого самоврядування з укладанням додаткового договору; за�
безпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення
в експлуатацію ОНБ; питання відведення, купівлі або довгостроко�
вої оренди земельної ділянки під ОНБ вирішується новим власни�
ком самостійно за порядком, установленим чинним законодавст�
вом, з місцевими органами влади; зміни в проектно�технічній доку�
ментації погодити за порядком, установленим чинним законодав�
ством, з місцевими органами влади.

Аукціон буде проведено через тридцять календарних днів пі$
сля даної публікації за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька,
42 (2$й поверх), київська філія ДАК «Національна мережа аукці$
онних центрів».

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за три дні
до дня проведення аукціону.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на р/р №
37184500900001 Регіонального відділення ФДМУ по Київській об�
ласті, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київській області, МФО
821018.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта
вносяться на р/р № 37317100066101 Регіонального відділення
ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київ�
ській області, МФО 821018.

Отримати більш докладну інформацію та подати заяву можна в
Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області, що знаходить�
ся за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кімн. 832, тел.
296�87�30, 296�84�75.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні 24$квартирного

житлового будинку
Назва: 24�квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Кор�

сунська, 171в. Балансоутримувач: ВАТ «Муліт» (код за
ЄДРПОУ 14311910) адреса: 08550, Київська обл., м. Богуслав, вул.
Окружна, 1. Проектом передбачено: 24�квартирний житловий бу�
динок, територія будівельного майданчика не огороджена і не охо�
роняється. Виконано: земляні роботи, зведено та перекрито підзе�
мну частину та перший поверх. До об’єкта підведено воду та газ.
Ступінь будівельної готовності: 23%. Земельна ділянка: 0,3 га.

Вартість без урахування ПДВ: 5 870 грн. ПДВ (20%): 1 174,00.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 7 044,00.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості: 704,40 грн.
Умови продажу об’єкта: розібрати ОНБ протягом п’яти років, бу�

дівельний майданчик привести в стан, що відповідає вимогам чин�
ного законодавства; заборона продажу ОНБ, земельної ділянки до
моменту розбирання, а також до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт. У разі неможливості розби�
рання будівництва в установлені строки, за наявності відповідних
обґрунтувань строки розбирання будівництва можуть бути змінені
за рішенням органу приватизації та органу місцевого самовряду�
вання з укладанням додаткового договору; забезпечення вимог еко�
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середови�
ща під час розбирання; питання відведення, купівлі або довгостро�

кової оренди земельної ділянки під ОНБ вирішується новим власни�
ком самостійно за порядком, установленим чинним законодавст�
вом, з місцевими органами влади; у випадку відмови переможця від
підписання договору купівлі�продажу ОНБ в п’ятиденний термін з
дня затвердження протоколу проведення аукціону він сплачує
штраф в розмірі двадцяти відсотків від кінцевої ціни продажу ОНБ за
вирахуванням грошових коштів в розмірі 10% від початкової суми
продажу.

Аукціон буде проведено через тридцять календарних днів пі$
сля даної публікації за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька,
42 (2$й поверх), київська філія ДАК «Національна мережа аукці$
онних центрів».

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за три дні
до дня проведення аукціону.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на р/р
№ 37184500900001 Регіонального відділення ФДМУ по Київській
області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київській області, МФО
821018.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта
вносяться на р/р № 37317100066101 Регіонального відділення
ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київ�
ській області, МФО 821018.

Отримати більш докладну інформацію та подати заяву можна в
Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області, що знаходить�
ся за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кімн. 832, тел.
296�87�30, 296�84�75.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — ремонтної майстерні (50 тракторів)
(початкова вартість  знижена на 30%)

Назва об’єкта: ремонтна майстерня  (50 тракторів).
Місцезнаходження об’єкта: 34000, Рівненська область, смт За�

річне, вул. Харківця, 165 (Зарічненський район, с. Старі Коні).
Балансоутримувач: Сільськогосподарський виробничий коопе�

ратив «Стир» (КСП ім. Шевченка), Рівненська область, Зарічненсь�
кий район, с. Старі Коні, код за ЄДРПОУ 30133481.

Відомості про об’єкт та земельну ділянку: виконано  бутобетонні
фундаменти, частково виконані — перекриття фундаменту та цегля�
на кладка стін. Невстановлене обладнання — 6 одиниць. Будівельні
матеріали та конструкції, не використані на будівництві — 22 шт. Поча�
ток будівництва — І квартал 1989 р. Припинення будівництва — ІV ква�
ртал 1992 р.

Об’єкт не законсервовано.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Ступінь будівельної готовності: 17%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 18 135,32 грн.
Податок на додану вартість: 3 627,06 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ:

21 762,38 грн.
Умови продажу: завершення будівництва та введення в експлу�

атацію об’єкта протягом 3 років від дня підписання акта прийман�
ня�передачі; можлива зміна первісного призначення об’єкта; за�
борона продажу об’єкта та земельної ділянки, на якій розташова�
ний об’єкт, до моменту завершення будівництва і введення його в
експлуатацію та до моменту здійснення покупцем повних розра�
хунків за придбаний об’єкт; у разі неможливості завершення буді�
вництва в установлені строки за наявності відповідних обґрунту�
вань строки завершення будівництва можуть змінюватися за рі�
шенням органу приватизації та органу місцевого самоврядування
з укладанням додаткової угоди; питання землекористування но�
вий власник вирішує самостійно з органами місцевого самовряду�
вання згідно з чинним законодавством України; забезпечення ви�
мог техніки безпеки, охорони навколишнього середовища під час
добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; поку�
пець зобов’язаний сплатити продавцю витрати, пов’язані з підго�
товкою об’єкта до приватизації та проведенням аукціону; учасник
аукціону, який відмовився від підписання протоколу, якщо це під�
тверджується актом, підписаним трьома незаінтересованими осо�
бами, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні; учасник
аукціону, який визнаний переможцем, але відмовився від підпи�
сання договору купівлі�продажу, відшкодовує органу приватизації
вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та про�
веденням аукціону.

Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі
17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт  вносяться
на рахунок № 37184006000095, банк УДК у Рівненській області,
МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області.

Грошові кошти в розмірі 2 176,24 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться на раху�
нок № 37313004000095, банк УДК у Рівненській області, МФО
833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач — Регіональне відді�
лення ФДМУ  по Рівненській області.

Кінцевий термін прийняття заяв: 26 серпня 2004 року включно до
17.15.

Аукціон буде проведено 30 серпня 2004 року об 11$й годині в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській об$
ласті за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.

Реєстрація учасників аукціону проводиться в день проведення
аукціону з 10.00 до 10.45.

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

Одержати додаткову інформацію та подати заяву за встановле�
ною органом приватизації формою можна за адресою: м. Рівне, вул.
16 Липня, 77, тел.: (0362) 63�58�19, 26�25�56.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового 2$поверхового

будинку на 8 квартир
Код за ЄДРПОУ: 02968487.
Назва об’єкта: житловий 2�поверховий будинок на 8 квартир.
Балансоутримувач: ВАТ «Кролевецька фабрика «Художнє ткац�

тво», 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Петровського, 38.
Адреса об’єкта: 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Проріз�

на, 15.
По об’єкту виконано: фундамент стрічковий бетонний, стіни із си�

лікатної цегли — 1�й та частково 2�й поверх, перекриття — залізо�
бетонні плити першого та частково другого поверху.
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Ступінь будівельної готовності: 36 %.
Площа земельної ділянки — 2 750 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 95 680 грн., ПДВ —

19 136 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

114 816 грн.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва протягом 5 ро�

ків зі збереженням житлового призначення; протягом одного року
з моменту переходу права власності на об’єкт до покупця підготу�
вати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення
права забудовника на об’єкт приватизації; забороняється продаж
об’єкта до моменту завершення будівництва та введення в екс�
плуатацію; виконання санітарних та екологічних норм згідно з чин�
ним законодавством; питання переоформлення документів на
право користування земельною ділянкою вирішується новим по�
купцем самостійно за порядком, встановленим чинним законодав�
ством.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на раху�
нок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 11 482 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіональ�
ного відділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026,
банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 27 серпня 2004 року.
Аукціон буде проведено 31 серпня  2004 року об 11.00 за ад$

ресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4$й поверх, Регіональ$
не відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

форми власності — будинку культури (500 місць)
(із зменшенням ціни на 30%)

Назва ОНБ: будинок культури (500 місць), що знаходиться на ба�
лансі ВАТ «Збаразький цукровий завод».

Місцезнаходження: Тернопільська обл., м. Збараж.
Склад основних об’єктів ОНБ: двоповерхова цегляна будівля пло�

щею 1 775 м2, до складу якої входять: глядацький зал зі сценою і до�
поміжні приміщення.

По об’єкту виконано: будівельно�монтажні роботи по влаштуван�
ню стрічкових фундаментів із бетонних блоків, підвальне приміщен�
ня, збірні перекриття підвалу, кладку стін першого та другого пове�
рхів з перекриттям усіх приміщень будинку культури, будівля част�
ково оштукатурена.

Ступінь будівельної готовності — ~70%.
Площа земельної ділянки — 0,78 га.
Інженерні мережі — відсутні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 260 171,80, у т. ч. частка

держави — 140 492,80 грн.
ПДВ (20%) — 52 034,36 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

312 206,16 грн., у т. ч. частка держави — 168 591,36 грн.
Умови продажу: завершення будівництва об’єкта без збере�

ження первісного призначення; строк завершення будівництва
— п’ять років з моменту підписання акта приймання�передачі
об’єкта; строк введення об’єкта в експлуатацію — п’ять років з
моменту підписання акта приймання�передачі об’єкта; забо�
рона відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташо�
ваний цей об’єкт, до завершення будівництва та введення його
в експлуатацію; протягом двох років з моменту підписання акта
приймання�передачі об’єкта переоформити документи на зе�
мельну ділянку, відведену під об’єкт; протягом двох років з мо�
менту підписання акта приймання�передачі підготувати доку�
менти та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права
забудовника на об’єкт; забезпечення дотримання вимог еко�
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середо�
вища під час добудови об’єкта та подальшого введення його в
експлуатацію; у випадку відмови покупця від підписання прото�
колу аукціону, сплачені грошові кошти в розмірі 10% від почат�
кової вартості об’єкта, йому не повертаються. Учасник аукціону
позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні; у ви�
падку відмови покупця від підписання договору купівлі�продажу,
сплачені грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’�
єкта, йому не повертаються; покупець відшкодовує витрати на
проведення незалежної оцінки; покупець, визнаний перемож�
цем аукціону, вносить на рахунок балансоутримувача в термін
до 30 календарних днів після підписання договору купівлі�
продажу кошти, що становлять 46% вартості продажу, а кошти,
що становлять 54% вартості продажу на рахунок Регіонального
відділення ФДМУ по Тернопільській області згідно з умовами до�
говору купівлі�продажу.

Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться: Регіональному відді�
ленню ФДМУ по Тернопільській області на р/р № 37187501900001
в банку УДК у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ
14037372.

Грошові кошти в розмірі 31 220,62 грн., що становить 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться Регіональ�
ному відділенню ФДМУ по Тернопільській області на р/р
№ 37315011000166 в банку УДК у Тернопільській області, МФО
838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Кінцевий термін прийняття заяв — за 3 дні до початку аукціо�
ну.

З об’єктом можна ознайомитись за адресою: Тернопільська обл.,
м. Збараж.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації інфо$
рмації в пресі.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відді�
лення Фонду державного майна України по Тернопільській області,
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. (0352) 25�39�88.

Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота

об’єкта державної власності — школи
Назва об’єкта: школа, що знаходиться на балансі Управління ка�

пітального будівництва Вінницької облдержадміністрації.
Адреса розташування об’єкта: Вінницька обл., Вінницький р�н,

с. Лука�Мелешківська.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконані земляні роботи під фу�

ндаменти будівель і споруд, траншеї під фундаментами яких з ча�
сом замулились. По господарському корпусу (за ГП № 3) виконані
фундаменти зі збірних бетонних блоків, стіни і перегородки з цегли,
покриття зі збірних з/б пустотних плит. На покритті покладено уте�
плювач, стяжка і рулонний килим покрівлі, який з часом прийшов в
непридатність і потребує ремонту. Перегородки розібрані і зруйно�
вані. Підготовка під підлогу і підлога не виконувались. Сантехнічні
електротехнічні, столярні, оздоблювальні роботи не виконувались.
По інших об’єктах школи будівництво не розпочиналось. Вертика�
льне планування, дороги, тротуари і благоустрій будівництвом не
розпочинались. Будівельний майданчик школи розташований по�
близу автошляху Вінниця—Тиврів.

Ступінь будівельної готовності на момент обстеження становить
до 5%.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 37 324,52 грн., ПДВ —
7 464,9 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
44 789,43 грн.

Умови продажу: об’єкт може бути використаний за первісним при�
значенням або зі зміною профілю; завершити будівництво об’єкта
протягом 5 років; забороняється відчуження об’єкта та земельної
ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завершення
будівництва і введення об’єкта в експлуатацію; забезпечити вимо�
ги техніки безпеки, екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення
об’єкта в експлуатацію.

Питання відведення, оренди або приватизації земельної ділянки
вирішується за ініціативою покупця самостійно після укладання до�
говору купівлі�продажу об’єкта згідно з чинним законодавством.

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

Грошові кошти в розмірі 4 479,00 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіона�
льного відділення ФДМУ по Вінницькій області, № 37315005000498
в банку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.

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

Аукціон відбудеться через 30 днів від дня опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Він$
ниця, вул. Гоголя, 10 (вінницька філія ДАК «Національна мере$
жа аукціонних центрів»), о 10.00.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою його розташуван�
ня. Додаткову інформацію можна одержати за місцем подання за�
яви.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: РВ ФДМУ по
Вінницькій обл., 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 за методом зниження ціни лота

тунельної печі, що знаходиться на балансі
ВАТ «Кутейніковський цегельний завод» (під розбирання)
Назва об’єкта: тунельна піч, що знаходиться на балансі ВАТ «Ку�

тейніковський цегельний завод».
Адреса: Донецька обл., Амвросіївський р�н, смт Войковське, вул.

Леніна, 10.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00290624.
Земельна ділянка під забудову окремо не відводилася.
Відомості про об’єкт: каркасно�панельна одноповерхова будів�

ля: фундамент — стовпчастий залізобетон; колони — збірні залізо�
бетонні; стіни — панелі із бетону;   перекриття — залізобетоні пли�
ти; водопостачання, опалювання  та електропостачання відсутні.

Вартість об’єкта без ПДВ — 28 343 грн.
ПДВ — 5 668,6 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

34 011,6 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний май�

данчик в належний стан протягом двох років після укладення дого�
вору купівлі�продажу; питання землекористування вирішує новий
власник з органом місцевого самоврядування згідно з чинним зако�
нодавством; забезпечити дотримання правил техніки безпеки, са�
нітарних та екологічних норм, передбачених законодавством Укра�
їни; заборона продажу об’єкта на термін розбирання та до момен�
ту здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК у Донець�
кій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, р/р
№ 37187561900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду дер�
жавного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 2 834,3 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фон�
ду державного майна України по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій області,
код платежу 406200.

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

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

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00
до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, каб. 439а.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз�
ташування.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
335�92�73.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота

об’єкта державної власності — не завершеного
будівництвом терапевтичного комплексу лікарні

Назва об’єкта: незавершене будівництво терапевтичного
комплексу лікарні у складі: терапевтичного корпусу на 120 ліжок,
господарського блоку, гаража та котельні, що знаходиться на
балансі Львівської залізниці.

Адреса: Закарпатська обл., Виноградівський район, смт Коро�
леве, вул. Тисова.

Призначення об’єкта:  охорона здоров’я.
Вартість  продажу об’єкта без ПДВ — 664 000,00 грн., ПДВ —

132 800,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

796 800,00 грн.
Відомості про об’єкт та ступінь будівельної готовності:
до складу комплексу споруд терапевтичного корпусу входять:
1) терапевтичний корпус на 120 ліжок; 2) господарський блок; 3)

гараж; 4) котельня.
1. Терапевтичний корпус на 120 ліжок, що складається з блоків А,

Б та В:
блок А — двоповерхова будівля приймального відділення з підва�

лом, виконано кладку стін першого поверху під перекриття, частко�
во перекрито панелями. Ступінь будівельної готовності становить
25 %;

блок Б — двоповерхова будівля поліклініки з підвалом, виконана
кладка стін двох поверхів із силікатної цегли без опоряджувальних
робіт. Ступінь будівельної готовності  — 35%;

блок В — двоповерхова споруда, частина блоку В�1— виконано
нульовий цикл з перекриттям панелями, частина блоку В�2 (при�
микання до блоку А) — виконано кладку першого поверху, частково
перекрито панелями. Ступінь будівельної готовності — 15%.

2. Господарський блок — одноповерхова будівля, виконана кла�
дка стін з перекриттям і влаштуванням одного шару перекриття да�
ху. Розміри в плані 39х12 м та 33х12 м. Будівля одноповерхова пере�
крита збірними залізобетонними плитами перекриття. Внутрішні
перегородки частково розібрані. Ступінь будівельної готовності го�
сподарського блоку становить 40%.

3. Гараж на 3 бокси — одноповерхова споруда, розміри в плані
24х15 м, висота 4,0 м. Стан споруди задовільний. Частково розібра�
ні внутрішні перегородки. Через протікання покрівлі зовнішнє та вну�
трішнє тинькування в окремих місцях повідпадало. Ступінь будіве�
льної готовності гаражу становить 40%.

4. Котельня — приміщення каркасного типу, розміри в плані
12х30 м, висота 4,8 м., перекрито ребристими плитами по залізо�
бетонних формах, стіни із силікатної цегли. Дах перекритий од�
ним шаром руберойду. Частково розібрано мурування зовнішніх
стін, внутрішніх перегородок. Перекрито плитами залізобетонне
перекриття — 70%. Ступінь будівельної готовності котельні ста�
новить 30%.

Будівництво об’єкта розпочато в 1990 р.  Будівельні роботи при�
пинено в 1996 році.

Об’єкт незавершеного будівництва розташований на земельній
ділянці площею 1,5 га. Питання землекористування покупець вирі�
шує самостійно з органами місцевого самоврядування згідно з чин�
ним законодавством.

Умови продажу:  подальше використання об’єкта  визначає по�
купець; завершення будівництва; заборона продажу об’єкта до мо�
менту завершення будівництва та введення його в експлуатацію;
забезпечення  виконання вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього природного середовища під час добудови та подаль�
шого введення в експлуатацію об’єкта приватизації; протягом 30
днів з моменту укладання договору купівлі�продажу покупець зобо�
в’язаний відшкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з під�
готовкою об’єкта до приватизації.

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

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

 Грошові кошти в розмірі 79 680,00 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються на р/р
№ 37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач: РВ
ФДМУ по Закарпатській області,  код  22111310, МФО 812016.

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська об�
ласть, Виноградівський район, смт Королеве, вул. Тисова.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�
лення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужгород, вул. Со�
бранецька, 60, кімната 316, телефони для довідок: (03122) 3�53�21,
3�71�93.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота об’єктів державної власності
(ціна може бути знижена на 70%)

Назва об’єкта: двоповерховий 16$квартирний житловий буди$
нок (поз. 1), що знаходиться на балансовому обліку ВАТ «Лисичан�
ська сода» (код 00204889), 93105, м. Лисичанськ, вул. Красна, 1.

Адреса: Луганська область, м. Білогорівка Попаснянського ра�
йону.

Виконано: вертикальне планування ділянки — 80%, фундамен�
ти монолітні — 100%, виконано два поверхи будівлі — 100%, зовні�
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шні та внутрішні стіни яких з газосилікатних панелей, залізобетонні
конструкції перекриття та покриття — 100%, перегородки із гіпсо�
вих плит, більша половина яких завалена, сходові марші, частково
виконані траншеї, колодязі зовнішніх майданчикових мереж.

Загальний ступінь будівельної готовності — 35%.
Площа земельної ділянки — 0,3 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 25 586 грн. ПДВ —

5 117 грн. 20 коп.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

30 783 грн. 20 коп.
Грошові кошти в розмірі 3 070 грн. 32 коп., що становить 10% від

початкової вартості об’єкта приватизації.
Назва об’єкта: двоповерховий 16$квартирний житловий бу$

динок (поз. 2), що знаходиться на балансовому обліку ВАТ «Лиси�
чанська сода» (код 00204889), 93105, м. Лисичанськ, вул. Крас�
на, 1.

Адреса: Луганська область, с. Білогорівка Попаснянського райо�
ну.

Виконано: вертикальне планування ділянки — 80%, фундамен�
ти монолітні — 100%, виконано два поверхи будівлі — 100%, зовні�
шні та внутрішні стіни яких з газосилікатних панелей, залізобетонні
конструкції перекриття та покриття — 100%, перегородки із гіпсо�
вих плит більша половина яких завалена, сходові марші, частково
виконані траншеї, колодязі зовнішніх майданчикових мереж.

Загальний ступінь будівельної готовності — 35%.
Площа земельної ділянки — 0,3 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 25 586 грн. ПДВ —

5 117 грн. 20 коп.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

30 703 грн. 20 коп.
Грошові кошти в розмірі 3 070 грн. 20 коп., що становить 10% від

початкової вартості об’єкта приватизації.
Умови продажу об’єктів: розбирання будівель і споруд протягом

двох років з дати підписання договору купівлі�продажу, дотримання
умов здачі земельної ділянки місцевим органам виконавчої влади.
Покупець придбаває об’єкт незавершеного будівництва під розби�
рання, за бажанням може придбати земельну ділянку, на якій роз�
ташований цей об’єкт, тільки під забудову.

Засоби платежу — грошові кошти.
Загальні умови продажу для об’єктів:
Початкова ціна об’єктів визначена без вартості земельної ді�

лянки.
Питання відведення, оренди або приватизації земельної ділянки

вирішується за ініціативою покупця після укладання договору купів�
лі�продажу об’єкта з органом місцевого самоврядування згідно з
чинним законодавством України.

Приймання заяв закінчується за 3 дні до дати проведення аукціо�
ну.

Аукціон буде проведено 3 вересня 2004 р. о 10$й годині філі$
єю «Луганський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: 91055, м. Луганськ, вул. Ок$
тябрська, 43.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу
аукціону або укладання договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує
продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу
об’єкта на аукціоні.

Грошові кошти в розмірі, що становить 10% від початкової варто�
сті об’єкта, вносяться покупцем на р/р № 37316006000535 Регіона�
льного відділення ФДМУ по Луганській області в УДК у Луганській
області, МФО 804013, код УДК у Луганській області 13398493.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться покуп�
цем на р/р № 37183506900001 Регіонального відділення ФДМУ
по Луганській області, МФО 804013, код УДК у Луганській обласі
13398493.

Приймання заяв — в робочі дні у Регіональному відділенні Фонду
державного майна України по Луганській області.

Додаткову інформацію про об’єкти незавершеного будівництва
можна отримати за тел./факсом 53�13�36 у Регіональному відділен�
ні Фонду державного майна України по Луганській області за адре�
сою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн. 208.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота — 50$квартирного
житлового будинку, ІІ черга

Код за ЄДРПОУ: 14002899.
Назва об’єкта: 50�квартирний житловий будинок, ІІ черга.
Балансоутримувач: Сумське обласне виробниче управління во�

дного господарства, 40030, м. Суми, вул. Кірова, 27.
Адреса об’єкта: 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Інтерна�

ціоналістів, 24.
По об’єкту виконано: фундамент блочний залізобетонний, пе�

рекриття — залізобетонні плити, стіни із силікатної цегли — три по�
верхи.

Ступінь будівельної готовності: 35%.
Площа забудови: 0,83 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 90 427, 72 грн., ПДВ —

18 085, 54 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

108 513, 26 грн.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва протягом 5 ро�

ків зі збереженням житлового призначення; протягом одного року
з моменту переходу права власності на об’єкт до покупця підготу�
вати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення
права забудовника на об’єкт приватизації; забороняється продаж
об’єкта до моменту завершення будівництва та введення в екс�
плуатацію; виконання санітарних та екологічних норм згідно з чин�
ним законодавством; питання переоформлення документів на
право користування земельною ділянкою вирішується новим по�
купцем самостійно, в порядку, встановленому чинним законодав�
ством.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 10 852 грн., що становить 10% від варто�
сті об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіонального відді�
лення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026, банк: УДК у
Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 27 серпня 2004 року.

Аукціон буде проведено 31 серпня 2004 року об 11.00 за ад$
ресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4$й поверх, Регіональ$
не відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота — одноквартирного житлового будинку
№ 1 (під розбирання)

Код за ЄДРПОУ: 00386985.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Бурякора�

дгосп Низівський», 42355, Сумський р�н, смт Низи, вул. Висторопсь�
ка, 97.

Адреса об’єкта: 42355, Сумський р�н, смт Низи, вул. 30 років Пе�
ремоги.

По об’єкту виконано : фундаменти (стіни підвалу) частково мо�
нолітні, частково збірні залізобетонні з фундаментних блоків ФСБ
— 104 шт.; перекриття підвалу та будівлі — збірні залізобетонні пли�
ти — 32 шт.; стіни — монолітні керамзитобетонні.

Ступінь будівельної готовності: 30 %.
Площа забудови: 143,75 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 600 грн., ПДВ —

1 120 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

6 720 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом одного року з моменту перехо�

ду права власності на об’єкт до покупця розібрати об’єкт та приве�
сти будівельний майданчик в належний стан відповідно до вимог
чинного законодавства з охорони навколишнього середовища; ви�
конання санітарних та екологічних норм згідно з чинним законо�
давством; у разі придбання земельної ділянки, на якій розташова�
ний об’єкт, використовувати її тільки під забудову; питання пере�
оформлення документів на право користування земельною ділян�
кою вирішується новим власником самостійно в порядку, встанов�
леному чинним законодавством; забороняється подальше відчу�
ження об’єкта на термін розбирання.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 672 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіональ�
ного відділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026,
банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 27 серпня 2004 року.
Аукціон буде проведено 31 серпня 2004 року об 11.00 за ад$

ресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/І, 4$й поверх, Регіональне
відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота — одноквартирного житлового будинку
№ 3 (під розбирання)

Код за ЄДРПОУ: 00386985.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 3.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Бурякора�

дгосп Низівський», 42355, Сумський р�н, смт Низи, вул. Висторопсь�
ка, 97.

Адреса об’єкта: 42355, Сумський р�н, смт Низи, вул. 30 років Пе�
ремоги.

По об’єкту виконано: фундаменти (стіни підвалу) збірні залізо�
бетонні з фундаментних блоків ФСБ — 109 шт.; перекриття підвалу
та будівлі — збірні залізобетонні плити — 27 шт.; стіни — монолітні
керамзитобетонні; господарська будівля (сарай) — фундаменти
монолітні та збірні залізобетонні з фундаментних блоків ФСБ — 29
шт., перекриття з залізобетонних плит — 7 шт., стіни з гіпсових бло�
ків.

Ступінь будівельної готовності: 30%.
Площа забудови :  будинку — 143, 75 м2, господарської будівлі —

50,47 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 090 грн., ПДВ —

1 618 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

9 708 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом одного року з моменту перехо�

ду права власності на об’єкт до покупця розібрати об’єкт та приве�
сти будівельний майданчик в належний стан відповідно до вимог
чинного законодавства з охорони навколишнього середовища; ви�
конання санітарних  та екологічних норм згідно з чинним законо�
давством; у разі придбання земельної ділянки, на якій розташова�
ний об’єкт, використовувати її тільки під забудову; питання пере�
оформлення документів на право користування земельною ділян�
кою вирішується новим власником самостійно в порядку, встанов�
леному чинним законодавством; забороняється подальше відчу�
ження об’єкта на термін розбирання.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 971 грн., що становить 10% від почат�
кової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 27 серпня 2004 року.
Аукціон буде проведено 31 серпня  2004 року об 11.00 за ад$

ресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4$й поверх, Регіональ$
не відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

Інформаційні повідомлення
В інформації Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву про

повторний продаж на аукціоні об’єкта незавершеного будівни�
цтва — лабораторно$експериментального корпусу (м. Київ,
вул. Алма�Атинська, 8), опублікованій  на сторінці 7 газети «Відо�
мості приватизації» від 14.07.2004 № 27 (315) замість слів «По�
чаткова вартість продажу — 833,203,00 грн. (зменшена на 30%).
Сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової вартості:
83 320,30 грн.» слід читати: «Вартість продажу об’єкта без ПДВ
— 833 203,00 грн. (зменшена на 30%), ПДВ —
166 640,60 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 999 843,60 грн. Сума грошових коштів в розмірі 10% від поча�
ткової вартості — 99 984,36 грн.».

В інформації Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільсь�
кій області  про повторний продаж на аукціоні об’єкта незавер�
шеного будівництва — клубу$побутового корпусу (м. Терно�
піль, вул. Гайова,8), опублікованій на сторінці 6 газети «Відомо�
сті приватизації» від 14.07.2004 № 27 (315) замість слів «Почат�
кова вартість продажу об’єкта — 525 305,10 грн.»  слід читати:
«Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 525 305,10 грн. (зменше�
на на 15%), ПДВ — 105 061,02 грн. Початкова вартість продажу
з урахуванням ПДВ — 630 366,12 грн.»; замість слів «Грошові ко�
шти в розмірі 52 530,51 грн, що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації» слід читати: «Грошові кошти в роз�
мірі 63 036,61 грн., що становить 10% від початкової вартості об’�
єкта приватизації».

В інформації Регіонального відділення ФДМУ по Хмельниць�
кій області про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного буді�
вництва — солодовні, надрукованій на сторінці 6 газети «Відо�
мості приватизації» від 14.07.2004 № 27 (315) абзац 8�й слід чи�
тати: «Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 206 682,00 грн., ПДВ
— 41 336,40 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 248 018,40 грн.; абзац 12�й слід читати: «Грошові кошти (за�
става) в розмірі 24 801,84 грн., що становить 10 % від початкової
вартості об’єкта приватизації», далі за текстом.

В інформації Регіонального відділення ФДМУ по Хмельни�
цькій області про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного
будівництва — прирельсової бази, надрукованій на сторінці
6 газети «Відомості приватизації» від 14.07.2004 № 27 (315)
абзац 10�й слід читати: «Вартість продажу об’єкта без ПДВ —
451 755 грн., ПДВ — 90 351 грн. Початкова вартість продажу з
урахуванням ПДВ — 542 106 грн.; абзац 14�ий слід читати:
«Грошові кошти (застава) в розмірі 54 210,60 грн., що стано�
вить 10 % від початкової вартості об’єкта приватизації», далі
за текстом.

В інформації Регіонального відділення ФДМУ по Хмельниць�
кій області про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного буді�
вництва — лікеро$горілчаного заводу, надрукованій на сторі�
нці 6 газети «Відомості приватизації» від 14.07.2004 № 27 (315)
абзац 14�ий слід читати: «Вартість продажу об’єкта без ПДВ —
1 514 328 грн., ПДВ — 302 865,60 грн. Початкова вартість прода�
жу з урахуванням ПДВ — 1 817 193,60 грн.; абзац 18�ий слід чи�
тати: «Грошові кошти (застава) в розмірі 181 719,36 грн., що ста�
новить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації», далі
за текстом.

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

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА   А

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні, за конкурсом

Викуп

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення площею 212,36 м2, що знаходяться на ба�

лансі комунального підприємства «Виробниче житлове ремонтно�
експлуатаційне управління № 1» і орендуються суб’єктом підпри�
ємницької діяльності Румиком О. Б., за адресою: м. Умань, вул. Ле�
ніна, 14.

Нежитлові приміщення підвалу площею 117,6 м2, що знаходять�
ся на балансі комунального підприємства «Виробниче житлове ре�
монтно�експлуатаційне управління № 1» і орендуються суб’єктом
підприємницької діяльності Руденко Н. М., за адресою: м. Умань,
вул. Тищика, 27.

Аукціон

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс державного комерційно�

виробничого підприємства побутового обслуговування
«Дорпобут» Південної залізниці за адресою: м. Харків, вул. Кубасо�
ва, 20.

Викуп згідно з наказом ФДМУ від 16.07.2004 № 1469

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Одноповерхова будівля магазину загальною площею 170,5 м2,

що знаходиться на балансі СТОВ «Пляхівське» і орендується прива�
тним підприємцем Романюком О. П., Козятинський р�н, с. Пляхова,
вул. Радянська, 12а.

Одноповерхова будівля магазину загальною площею 99,2 м2 (літ.
А) з вхідними майданчиками (літ. а, а1), що знаходиться на балансі
СВАТ «Садовод» і орендується Мельніченко А. Ф., Іллінецький р�н,
с. Криштопівка, вул. Хутірська, 34.

Вбудовані нежитлові приміщення 1�го поверху гуртожитку (№ 3,
5, 6, 17—20 літ. А) загальною площею 78,5 м2, що знаходяться на
балансі ВАТ «Вінницький насіннєвий завод» і орендуються приват�
ним підприємцем Алєксєєвим О. В., м. Вінниця, вул. Лебединсько�
го, 1.
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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина будівлі колишньої навчально�виробничої майстерні № 3

площею 359 м2, що орендується ТОВ «ТЕКС�ВССК», м. Луцьк, вул.
Потебні, 52.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення (магазин), що знаходиться на балансі

державного підприємства об’єднання «Артемсіль» і орендується ПП
«Струмок», Артемівський р�н, с. Парасковіївка, вул. Володарсько�
го, 2.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс державного підприємства

«Омельянівський гранітний кар’єр», що орендується ЗАТ
«Омельянівський гранітний кар’єр», Коростенський р�н, с. Горщик,
вул. Заводська, 15.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Недіюча котельня, що знаходиться на балансі філії ЗАТ «Тютюн�

Імпекс» «Берегівський тютюново�ферментаційний завод», м. Бе�
регове, вул. Б. Хмельницького, 106.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове підвальне приміщення Х, літ. А�5, що знаходиться на

балансі ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд» і орендується ТОВ «Барс»,
м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 45а.

Нежитлові приміщення: побутова кімната (літ. Д), склади (літ. Е,
О), гаражі (літ. И, И1, М, М1, П), сараї (літ. Л, Т), прохідна (літ. Н), що
знаходяться на балансі ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд» і орендують�
ся ТОВ «Авалон», м. Запоріжжя, Південне шосе, 32.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль ЗІЛ�131 МТО�АТМ1 держ. № 29�42 КХС, шасі

№ 887574, двигун № 567737, запчастини та матеріали, що знахо�
дяться на балансі ВАТ «Обухівське АТП�13238», м. Обухів, вул. Бу�
дьонного, 33.

Група інвентарних об’єктів нерухомого майна торговельної ба�
зи, що знаходиться на балансі Дніпровсько�Тетерівського держав�
ного лісомисливського господарства і орендується ТОВ «Енерго�
продукт», у складі: будівля промислового складу загальною площею
445,2 м2; будівля гаража загальною площею 340,0 м2; будівля виро�
бничого адмінбудинку загальною площею 575,6 м2; будівля схови�
ща нафтопродуктів загальною площею 35,2 м2, Вишгородський
р�н, смт Димер, вул. Революції, 288а.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення № 13 загальною площею 67,9

м2, що знаходиться на балансі державного Луганського проектно�
конструкторського інституту стругової виїмки вугілля і орендується
МПП «Гофр», м. Луганськ, вул. Леніна, 38.

Цілісний майновий комплекс малого державного підприємства
«Стандарт», що знаходиться на балансі і орендується ТОВ «Вироб�
ниче підприємство «Стандарт», м. Луганськ, вул. Лінія залізниці, 27.

Нежитлове вбудоване напівпідвальне приміщення загальною
площею 156,75 м2, що знаходиться на балансі ЗАТ «Луганське ін�
струментальне виробниче об’єднання» і орендується приватним
підприємцем Кітченко Т. М., м. Луганськ, вул. В. В. Шевченка, 8.

Будівля універмагу «Центральний», що знаходиться на балан�
сі ДВП Об’єднання «Азот», м. Сєверодонецьк, просп. Гвардійсь�
кий, 42.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовані нежитлові приміщення гуртожитку (ощадбанк) зага�

льною площею 69,6 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Острозь�
кий цукровий завод» і орендуються Васинюк І. Т., Острозький р�н,
с. Оженин, вул. Заводська, 5а.

Нежитлове приміщення контори загальною площею 68,3 м2, що
знаходиться на балансі Сарненської льононасінницької станції і
орендується підприємцем Никонцем І. В., м. Сарни, вул. Бєлгород�
ська, 7.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення загальною площею 286,5 м2, у літ. Л�1, які

орендуються Бізяяєвим Є. Ю., м. Харків, вул. Гамарника, 17.
Нежитлова будівля загальною площею 3 937,6 м2, що знахо�

диться на балансі Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський національний інститут» і оренду�
ється ТОВ «АЗИМУТ�Є», м. Харків, вул. Зоряна, 4а.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовані нежитлові приміщення перукарні загальною площею

65,8 м2, що знаходяться на балансі Херсонського ДТВПРП і оренду�
ються приватним підприємцем Івасенко Т. І., м. Херсон, просп. Уша�
кова, 68.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення з підвалом загальною пло�

щею 688,4 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Нафтогазове видо�
бувне управління «Чернігівнафтогаз» і орендується ТОВ «Фарма�
цевтична фірма «Прифарм», м. Прилуки, вул. Вокзальна, 40.

м. СЕВАСТОПОЛЬ
Одноповерхова будівля кафе «Турист», що знаходиться на бала�

нсі структурного підрозділу Вокзал Севастополь ДП «Придніпров�
ська залізниця» і орендується приватним підприємцем Костишиним
Д. Ю., м. Севастополь, вул. Вокзальна, 15.

ЦА ФДМУ
Департамент продажу ЦМК та активів підприємств

Група інвентарних об’єктів будівель та споруд, що знаходиться
на балансі ДП «Еко» і орендується АТЗТ «Українська незалежна ТВ
корпорація», у складі: нежитловий будинок загальною площею
5 567,6 м2; допоміжна будівля загальною площею 294,0 м2; бойле�
рна загальною площею 96,0 м2; будівля складу загальною площею
80,0 м2, огорожа, м. Київ, вул. Дмитрівська, 30.

Нежитлове приміщення площею 300 м2, що знаходиться на ба�
лансі ДП «Еко» і орендується ТОВ «Брава», м. Київ, бульв. Лесі Укра�
їнки, 10.

Аукціон згідно з наказом ФДМУ від 16.07.2004 № 1469

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Ларьок, що знаходиться на балансі ВАТ «Племзавод «Славне»,

Роздольненський р�н, с. Славне, вул. Леніна.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля овочесховища загальною площею 328,8 м2, що знахо�

диться на балансі Котовського державного торговельно�
виробничого постачання, Томашпільський р�н, смт Вапнярка.

Двоповерхова будівля колишнього побуткомплексу з підвалом та
вхідними майданчиками загальною площею 551,6 м2, що знахо�
диться на балансі Котовського державного торговельно�
виробничого постачання, Томашпільський р�н, смт Вапнярка, вул.
Леніна, 207.

Обладнання їдальні (9 одиниць), що знаходиться на балансі ВАТ
«Іванівський спеціалізований кар’єр», Калинівський р�н, с. Іванів, вул.
Заводська, 1.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина будівлі колишньої навчально�виробничої майстерні № 3

площею 72,6 м2, м. Луцьк, вул. Потебні, 52.
Частина будівлі колишньої навчально�виробничої майстерні № 3

площею 27,0 м2, м. Луцьк, вул. Потебні, 52.
Їдальня, що знаходиться на балансі державного підприємства

Ківерцівського механічного заводу, м. Ківерці, вул. Грушевсько�
го, 26.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс державного підприємства

«Алмаз», м. Донецьк, вул. Югославська, 34.
Гараж з оглядовою ямою, що знаходиться на балансі Красноар�

мійського районного управління ДВП по зовнішньому централізо�
ваному водопостачанню «Укрпромводчормет», м. Красноармійськ,
вул. Лихачова, 15а.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Пташник, що знаходиться на балансі ТОВ ім. Чапаєва, Дикансь�

кий р�н, с. Чапаєвка, вул. Балкова, 1.
Склад, що знаходиться на балансі ТОВ ім. Чапаєва, Диканський

р�н, с. Дячкове, пров. Центральний, 5.
Свинарник для відгодівлі, що знаходиться на балансі ТОВ

ім. Чапаєва, Диканський р�н, с. Дячкове, пров. Центральний, 6.
Автомобіль УАЗ 31512 № 70�70, що знаходиться на балансі ТОВ

ім. Чапаєва, Диканський р�н, с. Чапаєвка.
Автомобіль ЗІЛ ММЗ�4502, що знаходиться на балансі ТОВ

ім. Чапаєва, Диканський р�н, с. Чапаєвка.
Тракторний візок (причеп), що знаходиться на балансі ТОВ

ім. Чапаєва, Диканський р�н, с. Чапаєвка.
Ваги ГП, що знаходяться на балансі ТОВ ім. Чапаєва, Диканський

р�н, с. Чапаєвка.
Навантажувач�КПШ 6Р6, що знаходиться на балансі ТОВ ім. Ча�

паєва, Диканський р�н, с. Чапаєвка.
Бульдозер, що знаходиться на балансі ТОВ ім. Чапаєва, Дикан�

ський р�н, с. Чапаєвка.
Гараж легкового автомобіля, що знаходиться на балансі ТОВ ім.

Чапаєва, Диканський р�н, с. Чапаєвка, вул. Центральна, 3.
Критий тік, що знаходиться на балансі ТОВ ім. Чапаєва, Дикансь�

кий р�н, с. Чапаєвка, пров. Чапаївський, 1а.
Продуктовий склад, що знаходиться на балансі ТОВ ім. Чапаєва,

Диканський р�н, с. Чапаєвка, пров. Чапаївський, 1б.
Гараж, що знаходиться на балансі ТОВ ім. Чапаєва, Диканський

р�н, с. Чапаєвка.
Корівник�телятник № 4, що знаходиться на балансі ТОВ ім. Чапа�

єва, Диканський р�н, с. Чапаєвка, вул. Фермівська, 4.
Корівник�телятник № 7, що знаходиться на балансі ТОВ ім. Чапа�

єва, Диканський р�н, с. Чапаєвка, вул. Фермівська, 7.
Кормокухня СТФ, що знаходиться на балансі ТОВ ім. Чапаєва, Ди�

канський р�н, с. Чапаєвка, вул. Фермівська, 8.
Прес макаронний, що знаходиться на балансі ТОВ ім. Чапаєва,

Диканський р�н, с. Чапаєвка.
Зерносховище, що знаходиться на балансі ТОВ ім. Чапаєва, Ди�

канський р�н, с. Чапаєвка.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня, що знаходиться на балансі Конотопської дистанції циві�

льних споруд і водопостачання, Білопільський р�н, м. Ворожба, вул.
Радянська, 4.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Майно бази відпочинку, що знаходиться на балансі ТОВ завод

«Метіз», у складі: холодильна шафа, інв. № 0578; прилавок «Марш�
рут», інв. № 0579; холодильник «Кристал», інв. № 0592; холодиль�
ник�бар, інв. № 0593; м. Куп’янськ, вул. Кузнечна, 9.

Нежитлова будівля колишнього магазину загальною площею
180,1 м2 (літ. А�1), що знаходиться на балансі ВАТ «Федорівсь�
ке», Великобурлуцький р�н, с�ще Федорівка, вул. Першотрав�
нева, 14.

Нежитлова будівля магазину, що знаходиться на балансі ВАТ «Ко�
нгресівське», Золочівський р�н, с. Скорики, вул. Шевченка, 11а.

Нежитлова будівля магазину, що знаходиться на балансі ВАТ
«Конгресівське», Золочівський р�н, с. Завадське, вул. В. Васильчен�
ка, 2.

Нежитлова будівля магазину з обладнанням, що знаходиться на
балансі ВАТ «Конгресівське», Золочівський р�н, с�ще Відродженів�
ське, вул. Механізаторська, 1а.

Конкурс згідно з наказом ФДМУ від 16.07.2004 № 1469

ЦА ФДМУ
Департамент продажу ЦМК та активів підприємств

Нежитлова будівля колишнього гуртожитку, що знаходиться на
балансі ВАТ «Пересувна механізована колона № 6», Рівненська об�
ласть, м. Сарни, вул. Бєлгородська, 4.

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні, за конкурсом

Викуп

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля лазні загальною площею 83,9 м2, що знаходиться на ба�

лансі САТ «Кам’яногірське», за адресою: Іллінецький район, с. Ка�
м’яногірка, вул. Черняховського, 2а. Приватизовано фізичною осо�
бою за 7 795,20 грн., у т. ч. ПДВ 1 299,20 грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Орендоване обладнання з групи невстановленого обладнання

об’єкта незавершеного будівництва «Карбомид�3» (цех), що зна�
ходиться на балансі ВАТ «Дніпро АЗОТ», за адресою: м. Дніпродзе�
ржинськ, вул. С. Х. Горобця, 1. Приватизовано юридичною особою
за 1 918 597 грн., у т. ч. ПДВ  319 767 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване приміщення площею 53,4 м2 за адресою: м. Горлівка,

вул. Ярошенко, 43. Приватизовано фізичною особою за 3 097,20
грн., у т. ч. ПДВ 516,20 грн.

Будинки, літ. А�П, Б�1, загальною площею 2 981 м2 та споруди за
адресою: м. Горлівка, вул. Погодіна, 5. Приватизовано фізичною осо�
бою за 32 654,40 грн., у т. ч. ПДВ 5 442,40 грн.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Адміністративна будівля, літ. А�2, що знаходиться на балансі За�

порізького спеціалізованого управління № 459 ВАТ «Запоріжелек�
тромонтаж», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросо�
ва, 8а. Приватизовано юридичною особою за 601 488,00 грн, у т. ч.
ПДВ 100 248,00 гр.

Нежитлове приміщення № 53 підвалу, літ. А�4, що знаходиться на
балансі ВАТ «Запорізький сталепрокатний завод», за адресою: м.
Запоріжжя, пр. Леніна, 38. Приватизовано фізичною особою за
28 880,40 грн., у т. ч. ПДВ 4 813,40 грн.

Кімнати 4, 5, 6 підвального приміщення № 86, що знаходяться на
балансі ВАТ «Запорізький сталепрокатний завод», за адресою: м.
Запоріжжя, вул. Жуковського, 57. Приватизовано фізичною особою
за 16 738,80 грн., у т. ч. ПДВ 2 789,80 грн.

Майно автомобільного санітарного загону за адресою: м. Запо�
ріжжя, Південне шосе, 66. Приватизовано юридичною особою за 1
902,00 грн., у т. ч. ПДВ 317,00 грн.

Приміщення № 48 на першому поверсі, літ. А�2, що знаходиться
на балансі державного комунального підприємства «Запорізький
районний центр побутового обслуговування населення», за адре�
сою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 6. Приватизовано фізичною осо�
бою за 21 422,40 грн., у т. ч. ПДВ  3 570,40 грн.

Кімната № 9 підвального приміщення № 61, що знаходиться на
балансі ВАТ «Запорізький завод феросплавів», за адресою: м. За�
поріжжя, вул. Правди, 39. Приватизовано юридичною особою за
10 053,6 грн., у т. ч. ПДВ — 1 675,6 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове підвальне приміщення № 47 за адресою:

м. Луганськ, вул. Оборонна, 5. Приватизовано юридичною особою
за 37 675 грн., у т. ч. ПДВ 6 279,20 грн.

Будівля Нижньо�Дуванської автостанції за адресою: Сватівський
район, смт Нижня Дуванка, вул. Леніна, 77б. Приватизовано фізич�
ною особою за 3 425 грн., у т. ч. ПДВ 571 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення площею 94,33 м2 за адресою: м. Комсомольськ, вул.

Гірників, 1. Приватизовано фізичною особою за 27 720 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина одноповерхової прибудови до адмінбудівлі площею

184,5 м2, що знаходиться на балансі Черкаського житлово�
побутового підприємства «Житло сервіс» і орендується ТОВ «Біз�
нес�Експертиза», за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна, 31/1. Прива�
тизовано юридичною особою за 165 754,12 грн., у т. ч. ПДВ 27 625,69
грн.

Приміщення будинку побуту «Славутич», що орендується ПП Ти�
хомировою О. Г., за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна�Благовісна,
105/269. Приватизовано фізичною особою за 17 040 грн., у т. ч. ПДВ
2 840 грн.

Приміщення першого поверху будинку побуту «Славутич» (кімн.
ХІХ), за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна�Благовісна, 105/269. При�
ватизовано фізичною особою за 12 000 грн., у т. ч. ПДВ 2 000 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину загальною площею 590,6 м2 за адресою: м. Нов�

город�Сіверський, вул. Базарна, 28. Приватизовано суб’єктом під�
приємницької діяльності за 93 289 грн.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Тарасівська, 10, літ. А.

Приватизовано юридичною особою за 318 000 грн., у т. ч. ПДВ
53 000 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Жилянська,
69�71, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 483 600 грн., у
т. ч. ПДВ 80 600 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: просп. Науки, 42/1, корп. 10,
літ. А. Приватизовано юридичною особою за 37 699 грн., у т. ч. ПДВ
6 283 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: просп. Червонозоряний,
136а, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 112 080 грн.,
у т. ч. ПДВ 18 680 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Васильківська, 8, літ. А.
Приватизовано юридичною особою за 46 260 грн., у т. ч. ПДВ 7 710
грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Малокитаївська, 73,
літ. А. Приватизовано фізичною особою за 38 662 грн., у т. ч. ПДВ
6 437 грн.

Аукціон

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Легковий автомобіль ВАЗ�21099, держ. номер 477�18 ЕВ, 1993 р.

випуску, номер двигуна 1440027. Приватизовано фізичною особою
за 2 095,50 грн.

Овочесховище з сараєм та замощенням, що знаходяться на ба�
лансі КСП «Криничанський», за адресою: м. Макіївка, вул. Скнарьо�
ва, 50. Приватизовано юридичною особою за 166 465,88 грн.,
у т. ч. ПДВ 27 744,31 грн.

Кафе «Дорожнє» площею 976,9 м2 за адресою: м. Краматорськ,
бульв. Машинобудівників, 28а. Приватизовано фізичною особою за
44 537,76 грн., у т. ч. ПДВ 7 422,96 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів — нежитлові будівлі та споруди, за ад�

ресою: м. Алчевськ, пров. Московський, 2. Приватизовано фізичною
особою за 47 398,80 грн., в т. ч. ПДВ  7 898,80 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Пересувна автомобільна ремонтна майстерня ПАРМ�ІМ на базі

ЗІЛ�131 держ. № 85�05, що знаходиться на балансі ВАТ «Черкаське
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АТП�17154», за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, 47. Приватизо�
вано юридичною особою за 13 078,80 грн., у т. ч. ПДВ — 2 179,80
грн.

Пропонуються до продажу

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі (їдальні),

що знаходиться на балансі Криворізької дистанції цивільних
споруд і водопостачання Придніпровської залізниці

Код за ЗКПО: 26459173.
Назва об’єкта: нежитлова будівля (їдальня).
Адреса: Дніпропетровська обл., Апостолівський район, м. Апос�

толове, вул. Вокзальна, 33а.
Відомості про об’єкт: окремо розташована цегляна будівля їда�

льні площею 590,8 м2 з асфальтовим замощенням. Земельна діля�
нка окремо не відведена.

Вартість продажу: без ПДВ — 19 611,00 грн., ПДВ —
3 922,20 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
23 533,20 грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у від�
повідному до вимог санітарно�технічному стані; розрахунок за об’�
єкт приватизації здійснюється грошовими коштами; питання при�
ватизації чи оренди земельної ділянки покупець вирішує самостій�
но з місцевою радою в порядку, встановленому чинним законо�
давством.

Грошові кошти на участь в аукціоні 2 354,00 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, покупець пере�
раховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ у Дніпропетровській об�
ласті, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Дніпропетровській 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 у Дніпропетровській області, МФО
805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу
аукціону або укладання договору купівлі�продажу об’єкта, грошові
кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта, внесені уча�
сником для участі в аукціоні не повертаються.

Аукціон відбудеться о 10.00 30.08.2004 в філії «Дніпропет$
ровський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа аукціон$
них центрів» за адресою: 49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ле$
нінградська, 68, корп. 12, 4$й поверх (тел. 779$30$74).

Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Дніпропетровській області за адре�
сою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінце�
вий термін прийняття заяв — 26.08.2004 до 17.00. Додаткову інфо�
рмацію про продаж об’єкта можна отримати за тел. (0562) 42�89�65.
Ознайомитися з об’єктом можливо в робочі дні за місцем його роз�
ташування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні групи інвентарних об’єктів

пекарні № 4 (будівлі та споруди), що знаходиться на балансі
Криворізької дирекції залізничних перевезень державного

підприємства Придніпровська залізниця
Код за ЗКПО: 25927436.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів пекарні № 4 (будівлі та

споруди).
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Вокзальна,

43а.
Відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів пекарні № 4 (бу�

дівлі та споруди), розташована на ділянці загальною площею 2 656
м2, складається з пекарні — цегляна одноповерхова будівля — літ.
Б, Б1, б, б1, б2, б3, площею 362,1 м2, рік будівництва — 1949; цегляних
сараїв: літ. В, площею 17,3 м2, літ. Г — площею 6,6 м2, убиральні —
літ. Д, Е, воріт № 3, частини паркану № 2.

Земельна ділянка окремо не відведена.
Вартість продажу: без ПДВ —  10 320,00 грн., ПДВ —

20 064,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

12 384,00 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у від�

повідному до вимог санітарно�технічному стані; розрахунок за об’�
єкт приватизації здійснюється грошовими коштами; питання при�
ватизації чи оренди земельної ділянки покупець вирішує самостій�
но з місцевою радою в порядку, встановленому чинним законо�
давством.

Грошові кошти на участь в аукціоні 1 239,00 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, покупець пере�
раховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ у Дніпропетровській об�
ласті, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Дніпропетровській 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 у Дніпропетровській області, МФО
805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу
аукціону або укладання договору купівлі�продажу об’єкта, грошові
кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта, внесені уча�
сником для участі в аукціоні не повертаються.

Аукціон відбудеться о 10.00 30.08.2004 в філії «Дніпропет$
ровський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа аукціон$
них центрів» за адресою: 49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ле$
нінградська, 68, корп. 12, 4$й поверх (тел. 779$30$74).

Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Дніпропетровській області за адре�
сою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінце�
вий термін прийняття заяв — 26.08.2004 до 17.00. Додаткову інфо�
рмацію про продаж об’єкта можна отримати за тел. (0562) 42�89�65.
Ознайомитися з об’єктом можливо в робочі дні за місцем його роз�
ташування.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної
власності — нежитлових приміщень та споруд

Назва об’єкта: нежитлові приміщення та споруди.
Місцерозташування: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул.

Миколаївська, 92.
Балансоутримувач: Маріупольське трамвайно�тролейбусне

управління, 87500, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 92. Код за
ЄДРПОУ 05393725.

Відомості про об’єкт: окремо стоячі та прибудовані виробничі і
складські нежитлові приміщення різної поверховості  загальною
площею 4 695,7 м2.

Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка знаходиться у ві�
данні міських рад, площею 3,8252 га.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 562 491 грн.
ПДВ — 712 498,20 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 4 274 989,20 грн.
Умови продажу: здійснити реконструкцію об’єкта для розташуван�

ня в ньому торговельного центра; надати до конкурсної комісії бізнес�
план, в якому повинні міститися відомості про покупця, запропонова�
на покупцем вартість об’єкта, ескізні проектні пропозиції торговель�
ного центра, техніко�економічне обґрунтування реконструкції та пе�
ребудови об’єкта; ввести в експлуатацію об’єкт протягом 2 років від
дати нотаріального посвідчення договору; не допускати розташуван�
ня шкідливого виробництва; дотримувати екологічні норми та викону�
вати природоохоронні заходи; благоустроїти прилеглу територію; від�
шкодувати фактичні витрати за: виготовлення технічного паспорту БТІ
1 207,65 грн. (у т. ч. ПДВ — 201,27 грн.); виконання незалежної оцінки
у сумі 6 000 грн.  (у т. ч. ПДВ — 1 000 грн.), за рецензування звіту у сумі
120 грн. (у т. ч. ПДВ — 20 грн.) та послуги по підготовці пакета докуме�
нтів на приватизацію у сумі 256 грн. (у т. ч. ПДВ — 42,67 грн.); самостій�
но вирішити питання землекористування з органом місцевого само�
врядування згідно з  діючим законодавством.

Плата за реєстрацію заяви на участь у конкурсі у розмірі 17 грн. та
грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта —
427 499 грн. перераховуються окремими платіжними дорученнями
на р/р № 256297061 Управління міського майна у Маріупольській
філії АКБ «Укрсоцбанк», МФО 334185, код за ЄДРПОУ 23599040.

Прийняття заяв на участь у конкурсі припиняється за 7 днів до про�
ведення конкурсу.

Конкурс відбудеться через 30 календарних днів після публі$
кації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре$
сою: 87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 25, Управління мі$
ського майна, о 10.00.

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні за міс�
цем його розташування.

Довідки за адресою: Управління міського майна, пр. Металургів,
25, м. Маріуполь, каб. 11, тел. 34�00�07.

В інформаційному повідомленні про продаж на конкурсі об’�
єкта комунальної власності — нежитлового приміщення зага$
льною площею 960,8 м2 за адресою: Донецька область, м. Сло�
в’янськ, вул. Заводська, 2, надрукованому в газеті «Відомості
приватизації» від 30.06.2004 № 23(313), на стор. 4, дванадця�
тий абзац слід читати: «Конкурс відбудеться...». Далі за текстом.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлового
вбудованого приміщення площею 186,4 м2 та

підвального приміщення площею 25 м2,
що знаходяться на балансі Костянтинівського

хімічного заводу (ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 05766362.
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 186,4

м2 та підвальне приміщення площею 25 м2, що знаходяться на ба�
лансі Костянтинівського хімічного заводу.

Адреса: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Пушкінська, 340.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення площею

186,4 м2, та підвальне приміщення площею 25 м2, рік збудування — 1956.
Вартість продажу об’єкта  без ПДВ  — 28 085 грн. 40 коп.
ПДВ — 5 617 грн. 08 коп.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ — 33 702

грн. 48 коп.
Умови аукціону: утримувати об’єкт у належному санітарно�

технічному стані; забезпечувати благоустрій прилеглої до об’єкта
території; об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з
додержанням умов, на яких він був придбаний.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р № 37187561900001,
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Доне�
цькій області, код платежу 406100.

Грошові кошти в розмірі 3 371 грн., що становить 10% від початко�
вої ціни продажу об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313008000034, (банку УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245), одержувач: Регіональне відділення Фо�
нду державного майна України по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Арте�
ма, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна України по Доне�
цькій області, каб. 439а.

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

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул. Ар�
тема, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна України по До�
нецькій області.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз�
ташування.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
335�92�73.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлового вбудованого
приміщення, що знаходиться на балансі Костянтинівського

хімічного заводу (ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 05766362.

Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення, що знаходить�
ся на балансі Костянтинівського хімічного заводу.

Адреса: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Пушкінська, 338.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення площею

173,9 м2, висота поверху 2,85 м, рік збудування 1956.
Вартість продажу об’єкта  без ПДВ  — 23 901 грн. 50 коп.
ПДВ — 4 780 грн. 30 коп.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ — 28 681

грн. 80 коп.
Умови аукціону: утримувати об’єкт у належному санітарно�

технічному стані; забезпечувати благоустрій прилеглої до об’єкта
території; об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з
додержанням умов, на яких він був придбаний.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р  № 37187561900001,
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Доне�
цькій області, код платежу 406100.

Грошові кошти в розмірі 2 391 грн., що становить 10% від почат�
кової ціни продажу об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313008000034, (банку УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245), одержувач: Регіональне відділення Фо�
нду державного майна України по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Арте�
ма, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна України по Доне�
цькій області, каб. 439а.

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

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул. Ар�
тема, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна України по До�
нецькій області.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз�
ташування.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
335�92�73.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні  об’єкта комунальної

власності — приміщення магазину загальною площею
91,90 м2, що знаходиться на балансі

Спартаківської сільської ради
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 04342074.
Назва об’єкта: приміщення магазину загальною площею

91,90 м2, що знаходиться на балансі Спартаківської сільської ра�
ди.

Адреса: Донецька обл., Ясинуватський район, Спартаківська сіль�
ська рада, станція Донецьк�Сєверний, вул. Привокзальна, 18.

Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення магазину загаль�
ною площею 91,90 м2, розташоване на першому поверсі 5�повер�
хового житлового будинку, рік забудови 1987.

Вартість продажу об’єкта  без ПДВ  — 12 757,50 грн., ПДВ —
2 551,50 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
15 309,00 грн.

Умови продажу: умови подальшого використання визначає по�
купець; утримувати об’єкт у належному санітарно�технічному ста�
ні; об’єкт приватизації відчужується, або здається в оренду з доде�
ржанням умов, на яких він був придбаний.

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184103800001, банк: УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу, що  ста�
новить 1 531 грн., вносяться на р/р № 37313008000034, банк: УДК у
Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одер�
жувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00
до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, каб. 439а.

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації цієї ін$
формації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00 за адре$
сою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, ТОВ «Науково$
консультативна упроваджувальна фірма «Універсал$
Консалтинг».

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз�
ташування.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
304�75�27.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

групи будівель і споруд та майна колишнього
дитячого садка

Назва об’єкта: група будівель і споруд та майно колишнього ди�
тячого садка.

Місцерозташування: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, с. Гав�
рилівка, вул. Космонавтів, 17.

Балансоутримувач: Дружківська колективна промислово�
торговельна фірма по виробництву фарфору «Ранок»; код за ЗКПО
балансоутримувача 00310315.

Адреса балансоутримувача: 84260, Донецька обл., м. Дружківка,
вул. Педагогічна, 1.

Відомості про об’єкт: група будівель і споруд та майно колишньо�
го дитячого садка.

До складу об’єкта приватизації входять:
будівля колишнього дитячого садка площею 1 735,5 м2 з ґанками,

сарай «Б�1» загальною площею 40 м2; сарай «В�1» загальною пло�
щею 49 м2; навколо об’єкта приватизації знаходиться огорожа за�
гальною площею 9 992,1 м2 та замощення загальною площею
1 606,2 м2 та площею земельної ділянки — 10 000 м2; майно — 402
одиниці; обладнання — 30 одиниць.
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Вартість продажу без ПДВ — 37 442 грн., ПДВ — 7 488,40 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ — 44 930

грн. 40 коп.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території в на�

лежному санітарно�технічному стані; укладення договорів на кому�
нальні послуги з експлуатаційними організаціями; об’єкт не підля�
гає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним
особам без збереження зобов’язань, на яких він був придбаний;
продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним особам здій�
снюється за грошові кошти.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться у відділ Державного
казначейства у Донецькій області на р/р № 37184561900059, МФО
834016, код за ЗКПО 24166521, одержувач — Північно�Донецьке
представництво ФДМУ у Краматорську.

Грошові кошти у розмірі 4 493 грн. 04 коп., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться у відділенні Дер�
жавного казначейства в Донецькій обл. на р/р № 37319007000125,
МФО 834016, код за ЗКПО 24166521, одержувач — Північно�Доне�
цьке представництво ФДМУ у м. Краматорську.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї інфо$
рмації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: Донецька
область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 13$1 о 10.00.

Приймання заяв на участь припиняється за 3 дні до проведення
аукціона.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Крама�
торськ Донецької обл., вул. Катеринича, 13�1; у робочі дні.

Ознайомлення з об’єктом приватизації проводиться за участю
спеціаліста органа приватизації.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

нежитлового підвального приміщення
Назва об’єкта: нежитлове підвальне приміщення державної вла�

сності.
Відомості по приміщення: нежитлове підвальне приміщення дер�

жавної власності, вбудоване у житловий будинок площею 69,2 м2.
Місцерозташування: 84300, м. Краматорськ Донецької області,

вул. В. Садова, 62.
Балансоутримувач: Північно�Донецьке представництво Фонду

держмайна України, код за ЗКПО 23032971, м. Краматорськ, вул.
Катеринича, 13/1.

Вартість продажу без ПДВ  — 1 828 грн., ПДВ — 365,60 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

2 193,60 грн.
Умови продажу: утримання приміщення та прилеглої території в

належному санітарному стані; укладення договорів на комунальні
послуги з експлуатаційними організаціями; об’єкт не підлягає від�
чуженню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним осо�
бам без збереження зобов’язань, на яких він був придбаний; про�
даж об’єкта приватизації юридичним та фізичним особам здійсню�
ється за грошові кошти.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться у відділення Держав�
ного казначейства в Донецькій обл. на р/р № 37184561900059,
МФО 834016, код за ЗКПО 24166521, одержувач — Північно�Доне�
цьке представництво ФДМУ у м. Краматорську.

Грошові кошти у розмірі 219 грн. 36 коп., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться у відділен�
ня Державного казначейства в Донецькій обл. на р/р
№ 37319007000125, МФО 834016, код за ЗКПО 24166521, одер�
жувач — Північно�Донецьке представництво ФДМУ у м. Краматор�
ську.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї інфо$
рмації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: Донецька
область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 13$1, о 10.00.

Приймання на участь припиняється за 3 дні до проведення
аукціона.

Заяви на участь у аукціоні приймаються за адресою: м. Крама�
торськ Донецької обл., вул. Катеринича, 13�1; у робочі дні.

Ознайомлення з об’єктом приватизації проводиться за участю
спеціаліста органа приватизації.

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

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі магазину № 38,

що перебуває на балансі Шепетівського
ДТВП РП «Залізничник»

Назва об’єкта: будівля магазину № 38, що перебуває на балансі
Шепетівського ДТВП РП «Залізничник».

Адреса: 12736, Житомирська обл., Романівський р�н, смт Миро�
піль, вул. Перемоги, 80а.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства�балансоутримувача:
01101358, Шепетівське ДТВП РП «Залізничник», Хмельницька обл.,
м. Шепетівка, вул. Залізнична, 63.

Відомості про земельну ділянку та будівлю: одноповерхова цег�
ляна будівля площею 63,9 м2, розташована на території залізнич�
ної станції Миропіль Південно�Західної залізниці, побудована в 1976
році. Питання землекористування покупець вирішує з органами мі�
сцевого самоврядування після укладання договору купівлі�продажу
об’єкта приватизації.

Вартість продажу без ПДВ: 6 053 грн.
ПДВ — 20%: 1 210,60 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 7 263,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає по�

купець; витрати, пов’язані з приватизацією, покласти на покуп�
ця.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні  в сумі 17 грн. та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації пере�
раховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне відділен�
ня ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області,
рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 727 грн., що становлять 10% від початко�
вої вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача ко�
штів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК
у Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.

Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об 11.00 за
адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.

Кінцевий термін прийняття заяв 6 вересня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою: Жи�

томирська обл., Романівський р�н, смт Миропіль, вул. Перемо�
ги, 80а.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�
лення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул. 1 Травня,
20, кімн. 411, тел. 22�76�68, в робочі дні з 9.00 до 18.00.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі колишнього магазину № 24,

що перебуває на балансі ТОВ «Гудок»
(правонаступник Коростенського

ДТВП РП «Залізничник»)
Назва об’єкта: будівля колишнього магазину № 24, що перебу�

ває на балансі ТОВ «Гудок» (правонаступник Коростенського ДТВП
РП «Залізничник»).

Адреса: 12736, Житомирська обл., м. Малин (залізнична станція
Малин).

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства�балансоутримувача:
32173422, ТОВ «Гудок» (правонаступник Коростенського ДТВП РП
«Залізничник»), м. Коростень, вул. Кірова 27/1.

Відомості про земельну ділянку та будівлю: окремо розташована
одноповерхова цегляна будівля площею 253,01 м2, розташована
на території залізничної станції Малин. Питання землекористуван�
ня покупець вирішує з органами місцевого самоврядування після
укладання договору купівлі�продажу об’єкта приватизації.

Вартість продажу без ПДВ: 48 187 грн.
ПДВ — 20%: 9 637,40 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 57 824,40 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає по�

купець; витрати, пов’язані з приватизацією, покласти на покуп�
ця.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні  в сумі 17 грн. та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації пере�
раховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне відділен�
ня ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області,
рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 5 783 грн., що становлять 10% від почат�
кової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача ко�
штів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК
у Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.

Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об 11.00 за
адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.

Кінцевий термін прийняття заяв 6 вересня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою: Жито�

мирська обл., м. Малин (залізнична станція Малин).
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул. 1 Травня,
20, кімн. 411, тел. 22�76�68, в робочі дні з 9.00 до 18.00.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі котельні з двома агрегатами,

що перебуває на балансі
ВАТ «Житомирводбуд» ДП ПМК 67

Назва об’єкта: будівля котельні з двома агрегатами, що перебу�
ває на балансі ВАТ «Житомирводбуд» ДП ПМК 67.

Адреса: 11025, м. Житомир, вул. Заводська,13.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства�балансоутримувача:

01036810, ВАТ «Житомирводбуд» ДП ПМК 67, м. Житомир, вул. За�
водська, 13.

Призначення об’єкта: теплопостачання.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: окремо розташована

одноповерхова цегляна будівля площею 317 м2, рік введення в екс�
плуатацію 1962. До складу об’єкта входять 2 котельних агрегати
Е�1/9М, 1980 року випуску.

Земельна ділянка окремо не відведена.
Питання землекористування покупець вирішує з органами міс�

цевого самоврядування після укладання договору купівлі�продажу
об’єкта приватизації.

Вартість продажу без ПДВ: 27 314,50 грн.
ПДВ — 20%: 5 462,90 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 32 777,40 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає поку�

пець; витрати, пов’язані з приватизацією, покласти на покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні  в сумі 17 грн. та

кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації пере�
раховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне відділен�
ня ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області,
рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 3 278 грн., що становлять 10% від почат�
кової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача ко�
штів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК
у Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.

Аукціон буде проведено 10 вересня 2004 року об 11.00 за
адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.

Кінцевий термін прийняття заяв 6 вересня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою: м. Жи�

томир, вул. Заводська, 13.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул. 1 Травня,
20, кімн. 411, тел. 22�76�68, в робочі дні з 9.00 до 18.00.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — будівлі колишньої котельні,
що знаходиться на балансі Майданського

заводу пластмас
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні, що знаходиться на ба�

лансі Майданського заводу пластмас.
Місцерозташування об’єкта: Закарпатська область, Міжгірський

р�н, с. Майдан, вул. Верховинська, 24.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна, окремо розташова�

на будівля, 1985 року побудови, загальною площею приміщень —
852,15 м2, стіни та перегородки — цегляні, перекриття та фунда�
мент — залізобетонні. Інженерні комунікації проведені в будівлі: во�
допровід та каналізація — потребують заміни.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ 74186,00 грн., ПДВ —
14 837,20 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
89 023,20 грн.

Умови продажу: подальше використання об’єкта вирішує поку�
пець; дотримання санітарно�екологічних норм при експлуатації об’�
єкта, відшкодування органу приватизації витрат, пов’язаних з під�
готовкою об’єкта до приватизації, проведення реєстрації об’єкта в
бюро технічної інвентаризації (БТІ).

Об’єкт розташований на території Майданського заводу пласт�
мас. Питання землекористування покупець вирішує самостійно з ор�
ганами місцевого самоврядування, згідно з чинним законодавством.

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

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

Грошові кошти в розмірі 8 902,32 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37314009000173 в УДК
по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській
області, код 22111310, МФО 812016.

Прийняття заяв для участі в аукціоні проводиться в робочі дні з 8.00
до 16.00 та закінчується за 3 дні до початку аукціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою Закарпатсь�
ка область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 316.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатська об�
ласть, Міжгірський р�н, с. Майдан, вул. Верховинська, 24.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

будівлі складу № 2 (інв. № 13) та складу № 3
(інв. № 14) з перехідною транспортною галереєю

та зерноочисною вежою, що знаходяться на балансі
ВАТ «Виноградівський комбінат хлібопродуктів»

Назва об’єкта: будівля складу № 2 (інв. № 13) та складу
№ 3 (інв. № 14) з перехідною транспортною галереєю та зерноочи�
сною вежою, що знаходяться на балансі ВАТ «Виноградівський ком�
бінат хлібопродуктів».

Місцерозташування: Закарпатська область, м. Виноградів, вул.
Лейзмана, 27.

Відомості про об’єкт: будівлі складу одноповерхові, 1964 року по�
будови, склад № 2 — площею 1 215,5 м2, склад № 3 — площею 1 221,7
м2. Склади розташовані ліворуч та праворуч від зерноочисної вежи
та з’єднані між собою перехідною транспортною галереєю, облад�
нані верхніми транспортерними галереями та призначені для збері�
гання зернових культур. Фундамент — бутобетон, стіни та перего�
родки — цегляні, дах — двоскатний, покрівля — азбестоцементні хви�
лясті листи по дерев’яним кроквам, підлога — асфальтобетонна.

Зерноочисна вежа — п’ятиповерхова, цегляна, з перекриттям з
залізобетонних плит, з суміщеним дахом з рулонним покриттям,
1965 р. побудови, площею 240,5 м2.

Перехідна транспортна галерея довжиною 10 м, розташована
між складами № 2 та № 3 з металевим каркасом та огороджуючими
конструкціями з азбоцементних хвилястих листів.

Об’єкт розташований на території ВАТ «Виноградівський комбі�
нат хлібопродуктів».

Початкова вартість продажу об’єкта без врахування ПДВ —
179 486,00 грн., ПДВ — 35 897,20 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
215 383,20 грн.

Умови продажу: умови подальшого використання покупець вирішує
самостійно; дотримання санітарно�екологічних норм при експлуата�
ції об’єкта; протягом 30 днів з моменту підписання договору купівлі�
продажу покупець зобов’язаний; відшкодувати органу приватизації
витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; провести ре�
єстрацію об’єкта  в бюро технічної інвентаризації (БТІ); питання зем�
лекористування вирішується покупцем самостійно після укладання до�
говору купівлі�продажу згідно з чинним законодавством.

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

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

Грошові кошти в розмірі 21 538,32 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховується на р/р
№ 37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач: РВ
ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

Термін прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення
аукціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 16.00
за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, кімн. 316.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатська об�
ласть, м. Виноградів, вул. Лейзмана, 27.

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

Інформаційне повідомлення про продаж на аукціоні
об’єктів малої приватизації державної власності — однопо$
верхової та двоповерхової нежитлових будівель за адре�
сою: Запорізька область, Великобілозерський р�н, с. Велика
Білозірка по вул. Мелітопольській, надруковане в газеті «Ві�
домості приватизації» від 23.06.2004 № 24 (312) вважати не�
дійсним.

В інформаційному повідомленні про продаж на аукціоні
об’єкта державної власності — будівлі контори Татарівсь$
кого лісництва за адресою: Івано�Франківська область,
м. Яремча, с. Татарів, дільниця Піги, 3, надрукованому в газеті
«Відомості приватизації» від 14.07.2004 № 27 (315):

замість слів «Початкова вартість продажу: 15 987 грн.» слід
читати: «Вартість продажу без ПДВ — 15 987 грн., ПДВ —
3 197,4 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням
ПДВ — 19 184,4 грн.»;

замість слів «1 598,70 грн. — грошові кошти в розмірі 10%»,
слід читати: «1 919 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від по�
чаткової вартості об’єкта приватизації». Далі за текстом.
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КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі магазину
№ 69, що знаходиться на балансі Шевченківського
державного комерційно$виробничого підприємства

робітничого постачання
(початкова вартість  знижена на 30%)

Назва об’єкта: будівля магазину № 69, що знаходиться на бала�
нсі Шевченківського державного комерційно�виробничого підпри�
ємства робітничого постачання.

Адреса об’єкта: 26200, Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул.
Жовтнева, 165.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача та його адреса: 01101476;
20700, Черкаська обл., м. Сміла, пр. Лобачевського, 1а.

Відомості про будівлю (споруду, приміщення): окремо розташо�
вана одноповерхова будівля з черепашнику.

Площа земельної ділянки: земельна ділянка не виділена.
Початкова ціна продажу об’єкта: без ПДВ — 4 354,0 грн.,

ПДВ — 870,8 грн., з урахуванням ПДВ — 5 224,8 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Умови продажу: використання об’єкта без збереження первіс�

ного призначення.
Учасники аукціона вносять грошові кошти в розмірі  522,48 грн.,

що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, на
рахунок: р/р № 37312002000547 в УДК у Кіровоградській області,
МФО 823016, код 13747462, отримувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Кіровоградській області.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,0 грн. та розрахунки за
об’єкт приватизації вносяться: р/р № 37182500900001, банк —
УДК у Кіровоградській області, МФО 823016, код 13747462, отри�
мувач — Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській облас�
ті.

Термін прийняття заяв: протягом 27 днів після опублікування цієї
інформації.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, Регіональне відділення
ФДМУ по Кіровоградській області об 11.00.

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

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

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівель та споруд складу

Назва об’єкта: будівлі та споруди складу, що знаходяться на ба�
лансі ГУ МНС України в Луганській області.

Адреса: Антрацитівський район, с�ще Дубовський, вул. Гагарі�
на, 15.

Відомості про об’єкт: адміністративна будівля площею 44,1 м2,
склад для вугілля площею 9,8 м2; гараж площею 605,8 м2; склад пло�
щею 336,5 м2; огорожа із залізобетонних плит довжиною 15,9 м; із
залізобетонних плит з колючим дротом довжиною 206,15 м; огоро�
жа з колючого дроту довжиною 130,75 м; ворота металеві, огорожа
дерев’яна, асфальтобетонне замощення площею 1 756 м2; резер�
вуари на 10 та 25 м3.

Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекористу�
вання покупець вирішує самостійно.

Вартість об’єкта без ПДВ: 49 620 грн., сума ПДВ: 9 924 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ:

59 544 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території у на�

лежному санітарно�технічному стані; об’єкт не підлягає відчужен�
ню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без
збереження зобов’язань, на яких його було придбано; покупець від�
шкодовує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватиза�
ції; переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу
аукціону або укладання 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 роз�

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

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта
(5 955 грн.), вносяться на р/р № 37316006000535 в УДК у Луганській
області, МФО 804013, код 13398493. Одержувач — Регіональне від�
ділення ФДМУ по Луганській області.

Термін прийняття заяв — протягом 27 днів з дня опублікування
цієї інформації.

Аукціон буде проведено через 30 днів з дня опублікування
цієї інформації о 10$й годині за адресою: м. Луганськ, вул. Ок$
тябрська, 43.

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

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відді�
лення ФДМУ по Луганській області, адреса: м. Луганськ, пл. Героїв
ВВВ, 3а, каб. 201, т. 58�53�39.

В інформаційному повідомленні про продаж на
аукціоні об’єкта державної власності — двоповерхової бу$
дівлі АКАБ «Україна» за адресою: Львівська область, Жов�
ківський р�н, м. Рава�Руcька, вул. Грушевського, 33, надруко�
ваному в газеті «Відомості приватизації» від 14.07.2004 № 27
(315):

замість слів «Початкова вартість продажу: 72 254 грн.» слід
читати: «Вартість продажу об’єкта без ПДВ —
72 254 грн., ПДВ — 14 451 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 86 705
грн.»;

замість слів «Сума грошових коштів у розмірі 10% початко�
вої ціни продажу об’єкта, що становить 7 225,40 грн., вно�
ситься ...», слід читати: «Сума грошових коштів у розмірі 10%
початкової ціни продажу об’єкта, що становить 8 671 грн.,
вноситься...» (Далі за текстом).

В інформаційному повідомленні про продаж на аукціоні
об’єкта державної власності — одноповерхової надвірної
будівлі площею 78,2 м2, за адресою: Львівська область, Жо�
вківський р�н, м. Рава�Руська, вул. Грушевського, 33, надру�
кованому в газеті «Відомості приватизації» від 14.07.2004
№ 27 (315):

замість слів «Початкова вартість продажу: 1 948 грн.»  слід
читати: «Вартість продажу об’єкта без ПДВ —
1 948 грн., ПДВ — 390 грн. Початкова вартість продажу з ура�
хуванням ПДВ — 2 338 грн.»;

замість слів «Сума грошових коштів у розмірі 10% початко�
вої ціни продажу об’єкта, що становить 194,80 грн., вносить�
ся...», слід читати: «Сума грошових коштів у розмірі 10% поча�
ткової ціни продажу об’єкта, що становить 233,80 грн., вно�
ситься ...» (Далі за текстом).

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні будівлі магазину

№ 32 (вартість продажу зменшена на 30%)
Назва об’єкта: будівля магазину № 32, яка знаходиться на бала�

нсі Херсонського ДТВПРП.
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., Снігурівський р�н, ст. Галага�

нівка, вул. Привокзальна, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо стояча кам’яна бу�

дівля магазину, рік будівництва — 1965, загальна площа 36,3 м2, зе�
мельна ділянка не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 400 грн., ПДВ — 280 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

1 680 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для уча�

сті в аукціоні: 168 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївська обл.,

Снігурівський р�н, ст. Галаганівка, вул. Привокзальна, 2.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає поку�

пець. Відшкодування покупцем органу приватизації — РВ ФДМУ по
Миколаївській області протягом 30 днів з моменту підписання дого�
вору купівлі�продажу витрат, пов’язаних з проведенням незалеж�
ної оцінки та виготовлення технічної документації.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться: р/р
№ 37184003000049, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по
Миколаївській області, код за ЄДРПОУ 20917284, банк: Управління
Державного казначейства у Миколаївській області, МФО 826013.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості продажу об’�
єкта приватизації, вносяться: р/р № 37318006000049, одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, код за
ЄДРПОУ 20917284, банк: Управління Державного казначейства у
Миколаївській області, МФО 826013.

Термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 27 календарних днів
від дня опублікування цієї інформації (з 8.00 до 17.00). Заява пода�
ється уповноваженою особою підприємства особисто.

Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від дня опу$
блікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чка$
лова, 20, в конференц$залі Регіонального відділення ФДМУ по
Миколаївській області, об 11.00.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�
лення Фонду державного майна України по Миколаївській області,
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6�й поверх, кімн. 22, тел. 47�04�11.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж  на аукціоні об’єкта державної власності —

одноповерхової будівлі — приміщення кубової,
що знаходиться на балансі Служби

будівельно$монтажних робіт і цивільних споруд
Одеської залізниці

Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 01071580,
65023, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

Назва об’єкта: одноповерхова будівля — приміщення кубової.
Адреса: 68542, Одеська область, Тарутинський район, ст. Бере�

зине, вул. Привокзальна, 4а.
Інформація про об’єкт: об’єкт — це окремо розташована кам’я�

на будівля загальною площею 15,3 м2, висота приміщень — 2,8 м,
яка розташована у 200 м від залізничної станції Березине, біля за�
лізничної колії. Системи тепло�, водо� та електропостачання відсу�
тні. Рік будівництва — 1952. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 581,40 грн.
ПДВ: 116,28 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 697,68 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає поку�

пець. Утримання об’єкта та прилеглої території у належному сані�
тарно�технічному стані. Відшкодування Регіональному відділенню
ФДМУ по Одеській області витрат, пов’язаних з виготовленням тех�
нічної документації БТІ. Питання відведення земельної ділянки під
придбаний об’єкт вирішуватиметься після укладання договору
купівлі�продажу об’єкта згідно з чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви та розрахунки за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37186501900001, МФО 828011,
код 20984091, банк УДК у Одеській області. Одержувач: РВ ФДМУ
по Одеській області.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу об’�
єкта, що становить 69,77 грн., вноситься на р/р № 37316006000102,
МФО 828011; код 20984091, банк УДК у Одеській області. Одержу�
вач — РВ ФДМУ по Одеській області.

Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку проведення ау�
кціону.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у газеті
«Відомості приватизації» о 10$й годині за адресою: м. Одеса,
вул. В. Арнаутська, 15, 2$й поверх.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за
місцем його розташування при сприянні Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Одеській області. Додаткову
інформацію можна отримати за телефоном 728�72�62 та у службі з
організації по проведенню аукціону — філія ДАК «Національна ме�
режа аукціонних центрів» —  Одеського аукціонного центру.

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з організації
та проведення аукціону: філія ДАК «Національна мережа аукціон�
них центрів» — Одеського аукціонного центру, адреса: м. Одеса,
вул. В. Арнаутська, 15, 2�й поверх, тел.: 728�72�23.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж  на аукціоні об’єкта державної власності —

будівлі лазні, що знаходиться на балансі Служби
будівельно$монтажних робіт і цивільних споруд

Одеської залізниці
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 01071580,

65023, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.
Назва об’єкта: будівля лазні.
Адреса: 68542, Одеська область, Тарутинський район, ст. Бере�

зине, вул. Жуковського, 1а.
Інформація про об’єкт: об’єкт — це окремо розташована одно�

поверхова будівля з цегли загальною площею 64,0 м2, висота при�
міщень — 2,8 м, яка розташована у 30 м від залізничної станції Бе�
резине. Системи тепло�, водо� та електропостачання відсутні. Не
функціонує. Рік будівництва — 1969. Земельна ділянка окремо не
виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 1 996,80 грн.
ПДВ: 399,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

2 396,20 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає поку�

пець. Утримання об’єкта та прилеглої території у належному сані�
тарно�технічному стані. Відшкодування Регіональному відділенню
ФДМУ по Одеській області витрат, пов’язаних з виготовленням тех�
нічної документації БТІ. Питання відведення земельної ділянки під
придбаний об’єкт вирішуватиметься після укладання договору ку�
півлі�продажу об’єкта згідно з чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви та розрахунки за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37186501900001, МФО 828011,
код 20984091, банк УДК у Одеській області. Одержувач: РВ ФДМУ
по Одеській області.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу
об’єкта, що становить 239,62 грн., вноситься на р/р
№ 37316006000102, МФО 828011; код 20984091, банк УДК у Оде�
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.

Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку проведення
аукціону.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у газеті
«Відомості приватизації» о 10$й годині за адресою: м. Одеса,
вул. В. Арнаутська, 15, 2$й поверх.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за
місцем його розташування при сприянні Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Одеській області. Додаткову
інформацію можна отримати за телефоном 728�72�62 та у службі з
організації по проведенню аукціону — філія ДАК «Національна ме�
режа аукціонних центрів» —  Одеського аукціонного центру.

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з організації
та проведення аукціону: філія ДАК «Національна мережа аукціон�
них центрів»» — Одеського аукціонного центру, адреса: м. Одеса,
вул. В. Арнаутська, 15, 2�й поверх, тел.: 728�72�23.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж  на аукціоні об’єкта державної власності —

обладнання їдальні, що знаходиться на балансі
ТОВ «Інтер$Авто»

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

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

нання їдальні, яке раніше використовувалося: електропекарна ша�
фа ЭШ�4М, електроплита ПЭСМ�4, електросковорода, електро�
марміт МОХН, електром’ясорубка, картоплечистка, 2 холодильні
шафи 4�секційні КХС, холодильна установка, шафа холодильна, ка�
совий аппарат ОКА�401, прилавок ПИ 04 та ванна для миття посуду.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 2 950,83 грн.
ПДВ: 590,17 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

3 541,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає поку�

пець.
Плата за реєстрацію заяви та розрахунки за придбаний об’єкт

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

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу
об’єкта, що становить 354,10 грн., вноситься на р/р
№ 37316006000102, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде�
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.

Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку проведення
аукціону.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у газеті
«Відомості приватизації» о 10$й годині за адресою: м. Одеса,
вул. В. Арнаутська, 15, 2$й поверх.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00
за місцем його розташування при сприянні Регіонального відді�
лення Фонду державного майна України по Одеській області. До�
даткову інформацію можна отримати за телефоном 728�72�62
та у службі з організації по проведенню аукціону — філія ДАК
«Національна мережа аукціонних центрів» —  Одеського аукці�
онного центру.

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з організації
та проведення аукціону: філія ДАК «Національна мережа аукціон�
них центрів» — Одеського аукціонного центру, адреса: м. Одеса,
вул. В. Арнаутська, 15, 2�й поверх, тел.: 728�72�23.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж  на аукціоні нежитлової будівлі

Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: нежитлова будівля площею 74,7 м2.
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пл. 40�ї Армії, 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлібозавод

«Залізничник», 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пров. Гаївсь�
кий, 2б.

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розташована
одноповерхова будівля (стіни — металевий каркас, скло, перего�
родки металеві), площа приміщень — 74,4 м2, земельна ділянка
окремо не виділена.

Вартість продажу без ПДВ — 10 750 грн., ПДВ — 2 150 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

12 900 грн.
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А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
Умови продажу: питання землекористування покупець вирішує

самостійно за порядком, визначеним чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�

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

Грошові кошти в розмірі 1 290 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонального відділен�
ня ФДМУ по Сумській області № 37317008000026, банк: УДК у Сум�
ській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 27 серпня 2004 року.
Аукціон буде проведено 31 серпня  2004 року об 11$й годині

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4$й поверх, Регіо$
нальне відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж  на аукціоні будівлі магазину

Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: будівля магазину № 52.
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пл. Комсомольсь�

ка, 1а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлібозавод

«Залізничник», 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пров. Гаївсь�
кий, 2б.

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розташована
одноповерхова цегляна будівля, площа приміщень — 74,5 м2, пло�
ща земельної ділянки — 120 м2.

Вартість продажу без ПДВ — 6 325 грн., ПДВ — 1 265 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

7 590 грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець вирішує

самостійно за порядком, визначеним чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�

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

Грошові кошти в розмірі 759 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонального відділен�
ня ФДМУ по Сумській області № 37317008000026, банк: УДК у
Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 27 серпня 2004 року.
Аукціон буде проведено 31 серпня  2004 року об 11$й годині

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4$й поверх, Регіо$
нальне відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж  на аукціоні нежитлової будівлі

Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: нежитлова будівля (пункт приймання склопосу�

ду).
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Півненка, 2.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлібозавод

«Залізничник», 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пров. Гаївсь�
кий, 2б.

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розташована
одноповерхова цегляна будівля площею — 39,4 м2, площа земель�
ної ділянки — 75,4 м2.

Вартість продажу без ПДВ — 2 150 грн., ПДВ — 430 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

2 580 грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець вирішує

самостійно за порядком, визначеним чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�

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

Грошові кошти в розмірі 258 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонального відділен�
ня ФДМУ по Сумській області № 37317008000026, банк: УДК у Сум�
ській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 27 серпня 2004 року.
Аукціон буде проведено 31 серпня  2004 року об 11$й годині

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4$й поверх, Регіо$
нальне відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні

обладнання для опалення
Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: обладнання для опалення у нежитловій будівлі у

складі: газопідвідні труби, котел та інше.
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пл. 40�ї Армії.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлібозавод

«Залізничник», 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пров. Гаївсь�
кий, 2б.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 658,58 грн., ПДВ — 331,72
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 990,30 грн.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 199 грн., що становить 10% від почат�
кової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Ре�

гіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 27 серпня 2004 року.
Аукціон буде проведено 31 серпня  2004 року об 11$й годині

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4$й поверх, Регіо$
нальне відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні обладнання

для опалення
Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: обладнання для опалення у нежитловій будівлі у

складі: газопідвідні труби, котел та інше.
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пл. 40�ї Армії, 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлібозавод

«Залізничник», 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пров. Гаївсь�
кий, 2б.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 582,30 грн., ПДВ — 716,46
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
4 298,76 грн.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37189500900001, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 430 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіональ�
ного відділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026,
банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 27 серпня 2004 року.
Аукціон буде проведено 31 серпня  2004 року об 11$й годині

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4$й поверх, Регіо$
нальне відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні

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

холодильник «Дніпро», крісло стоматологічне, бормашина, дисти�
лятор, апарат УВЧ.

Адреса: 42000, Сумська обл., м. Ромни, бульв. Московський, 11.
Балансоутримувач: Роменське колективне швейне підприємст�

во «Пролісок», 42000, Сумська обл., м. Ромни, бульв. Московсь�
кий, 11.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 067 грн., ПДВ — 813,4 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

4 880,4 грн.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�

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

Грошові кошти в розмірі 488 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіональ�
ного відділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026,
банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 27 серпня 2004 року.
Аукціон буде проведено 31 серпня  2004 року об 11$й годині

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4$й поверх, Регіо$
нальне відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні зі зниженням початкової

вартості на 10% двоповерхової будівлі відділення
АКАБ «Україна» загальною площею 609 м2

Назва об’єкта: двоповерхова будівля відділення АКАБ «Україна»
загальною площею 609 м2. Об’єкт приватизується разом з облад�
нанням, меблями та іншим майном.

Адреса об’єкта: 64400, Харківська обл., смт Зачепилівка, вул. Ра�
дянська, 52.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 09351468, Харківська дирек�
ція АК АПБ «Україна», адреса: 61057, м. Харків, пров. Мар’яненко, 4.

Відомості про об’єкт: адміністративна двоповерхова будівля, літ.
А�2, загальною площею 609 м2, рік забудови — 1988; електронно�
обчислювальна техніка, оргтехніка: ПЕВМ — 12 од., телефони — 3
од.; майно, що використовується в банківській діяльності (17 од.):
лічильники валют, детектори валют, сейфи; допоміжне обладнан�
ня: холодильники — 3 од., кондиціонер — 1 од.; меблі: стільці — 9
од., меблеві куточки — 5 од., столи — 4 од., шафи — 2 од., трюмо —
1 од.; інше майно — 2 од.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки —
2 200 м2. Питання оренди або постійного користування земельною
ділянкою покупець вирішує самостійно після укладання договору
купівлі�продажу.

Вартість продажу без ПДВ — 68 250 грн., ПДВ — 13 650 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (знижено на

10%) — 81 900 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання визна�

чає покупець; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його
повної вартості; сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготов�
кою об’єкта до приватизації; вжити заходів щодо закріплення зе�
мельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�
ми.

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

Грошові кошти в розмірі 8 190 грн., що становить 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються
Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській 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 відді�
лення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків, Держ�
пром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для довідок: 705�18�
48. Заяви за встановленою органом приватизації формою від юри�
дичних 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$й годині 3 вересня 2004 року в
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Хар$
ків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 4$й під’їзд, 3$й поверх.

Останній день приймання заяв — 30 серпня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташуван�

ня.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні зі зниженням
початкової вартості на 10% гаража загальною

площею 42,9 м2

Назва об’єкта: гараж загальною площею 42,9 м2.
Адреса об’єкта: 64400, Харківська обл., смт Зачепилівка, вул. Ра�

дянська, 52.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 09351468, Харківська дирек�

ція АК АПБ «Україна», адреса: 61057, м. Харків, пров. Мар’яненко, 4.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля літ. Б,

будівля прибудована до двоповерхової будівлі відділення АКАБ
«Україна», загальна площа — 42,9 м2, рік забудови — 1988.

Відомості про земельну ділянку: питання оренди або постійного
користування земельною ділянкою покупець вирішує самостійно пі�
сля укладання договору купівлі�продажу.

Вартість продажу без ПДВ — 900 грн., ПДВ — 180 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (знижено на

10%) — 1 080 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання визна�

чає покупець; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його
повної вартості; сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготов�
кою об’єкта до приватизації; вжити заходів щодо закріплення зе�
мельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�
ми.

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

Грошові кошти в розмірі 108 грн., що становить 10 відсотків від по�
чаткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіона�
льному відділенню ФДМУ по Харківській 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 відді�
лення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків,
Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для довідок: 705�
18�48. Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Харків,
Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для довідок:
705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11$й годині 3 вересня 2004 року в
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Хар$
ків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 4$й під’їзд, 3$й поверх.

Останній день приймання заяв — 30 серпня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташуван�

ня.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні автомобілів,
що знаходяться на балансі ВАТ «Харківське АТП
№ 16363», та майна незнижувального запасу

(ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: автомобілі, що знаходяться на балансі ВАТ «Хар�

ківське АТП № 16363», та майно незнижувального запасу.
Адреса об’єкта: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 01332106, ВАТ «Харківське

АТП № 16363», 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Відомості про об’єкт: автомобілі:
ЗІЛ�131 ХАТ 20�96 спецмайстерня — 1971 р.в.;
ЗІЛ�157 КЕ ХАТ 20�94 спецмайстерня з причепом — 1971 р. в.;
ЗІЛ�157 КЕ ХАТ 20�95 спецмайстерня з причепом — 1971 р.в. та

майно незнижувального запасу.
Вартість продажу — 54 229 грн. (знижено на 30%), ПДВ —

10 845,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

65 074,80 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання визна�

чає покупець; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його
повної вартості; сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготов�
кою об’єкта до приватизації.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�
ми.

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

Грошові кошти в розмірі 6 507,48 грн., що становить 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Ре�
гіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код
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за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділення
ФДМУ по Харківській області.

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

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

Аукціон буде проведено об 11$й годині 3 вересня 2004 року в
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Хар$
ків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 4$й під’їзд, 3$й поверх.

Останній день приймання заяв — 30 серпня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташуван�

ня.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні будівель, споруд

та обладнання випробувального полігону (ІІ майдан),
що знаходиться на балансі Харківського державного

приладобудівного заводу ім. Т. Г. Шевченка
(ціна знижена на 30%)

Назва об’єкта: будівлі, споруди та обладнання випробувального
полігону (ІІ майдан).

Адреса об’єкта: 63640, Харківська обл., Шевченківський р�н, с. Се�
менівка, вул. Польова, 1.

Балансоутримувач: 14315500, Харківський державний приладо�
будівний завод ім. Т. Г. Шевченка, 61644, м. Харків, вул. Жовтневої
революції, 99.

Відомості про об’єкт: будівлі, споруди та обладнання випробува�
льного полігону (ІІ майдан), а саме:

будівлі: виробничий корпус, літ. А, загальною площею
2 498,3 м2, 1966 року забудови; корпус котельні, літ. Б, загальною
площею 240,8 м2, 1966 року забудови; бджільник, літ. В, загальною
площею 56,0 м2, гараж, літ. Г, загальною площею 391,3 м2, 1965 ро�
ку забудови; склад, літ. Д, загальною площею 118,2 м2, 1965 року
забудови; фінський будинок, літ. З, загальною площею 54,2 м2, 1963
року забудови; фінський будинок, літ. Р, загальною площею 89,1 м2,
1963 року забудови; корпус колишнього гуртожитку, літ. Л, загаль�
ною площею 726,4 м2, 1966 року забудови; трансформаторна під�
станція, літ. П, загальною площею 24,1 м2, 1966 року забудови; про�
хідна, літ. Ф, загальною площею 13,4 м2, 1966 року забудови; ам�
бар, літ. О, загальною площею 564,0 м2; споруди: вбиральня, літ. Т,
Т1; колодязь, літ. К; сарай, літ. Н, М; погріб, літ. Н1; обладнання: мо�
стовий електричний кран — 2 од.; кран  укосина з електротельфе�
ром — 1 од.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви�
ділена. Питання оренди або постійного користування земельною
ділянкою покупець вирішує самостійно після укладання договору
купівлі�продажу.

Вартість продажу без ПДВ — 73 073,00 грн. (знижена на 30%),
ПДВ — 14 614,60 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ  —
87 687,60 грн.

Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання визна�
чає покупець; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його
повної вартості; сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготов�
кою об’єкта до приватизації; вжити заходів щодо закріплення зе�
мельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�
ми.

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

Грошові кошти в розмірі 8 768,76 грн., що становить 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються
Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській 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 відді�
лення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для довідок:
705�18�48.

Заяви за встановленою органом приватизації формою від юри�
дичних 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$й годині 3 вересня 2004 року в
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Хар$
ків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 4$й під’їзд, 3$й поверх.

Останній день приймання заяв — 30 серпня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташуван�

ня.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні майна їдальні,

що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське
виробничо$торговельне підприємство «Комунар»

(ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: майно їдальні.
Адреса об’єкта: 61004, м. Харків, пров. Колодязний, 40.
Балансоутримувач: 05502746, ВАТ «Харківське виробничо�

торговельне підприємство «Комунар», 61004, м. Харків, пров. Ко�
лодязний, 40.

Відомості про об’єкт: майно їдальні: плита електрична — 2 од.,
електром’ясорубка — 2 од., прилавок — 1 од., кондиціонер — 1 од.,
холодильна шафа — 3 од., шафа жарочна —  1 од., привід П�2 та
шафа ІПЕ СМ�3 — 1 од., універсальний привід — 1 од., холодильник
— 2 од., шафа для білизни — 1 од., картоплечистка — 1 од.

Вартість продажу без ПДВ — 5 964,00 грн. (знижена на 30%),
ПДВ — 1 192,80 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
7 156,80 грн.

Умови продажу об’єкта: не відчужувати об’єкт приватизації до
сплати його повної вартості; сплатити продавцю витрати, пов’яза�
ні з підготовкою об’єкта до приватизації.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�
ми.

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

Грошові кошти в розмірі 715,68 грн., що становить 10 відсотків від
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіо�
нальному відділенню ФДМУ по Харківській 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 від�
ділення ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків,
Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для довідок:
705�18�48.

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

Аукціон буде проведено об 11$й годині 3 вересня 2004 року в
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Хар$
ків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 4$й під’їзд, 3$й поверх.

Останній день приймання заяв — 30 серпня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні нежитлового приміщення

№ 22 загальною площею 10,6 м2 на другому поверсі
в будівлі літ. А, що знаходиться на балансі

Харківського обласного управління
статистики (ціна знижена на 10%)

Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 22 загальною площею
10,6 м2 на другому поверсі в будівлі літ. А.

Адреса об’єкта: 62700, Харківська обл., смт Дворічна, вул. Садо�
ва, 2.

Балансоутримувач: 02362629, Харківське обласне управління
статитиски, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28.

Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення № 22 загальною
площею 10,6 м2 на другому поверсі в будівлі літ. А.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви�
ділена. Питання оренди або постійного користування земельною
ділянкою покупець вирішує самостійно після укладання договору
купівлі�продажу.

Вартість продажу без ПДВ — 1 260,00 грн. (знижена на 10%),
ПДВ — 252,00 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 512,00 грн.

Умови продажу об’єкта: не відчужувати об’єкт приватизації до
сплати його повної вартості; сплатити продавцю витрати, пов’яза�
ні з підготовкою об’єкта до приватизації; вжити заходів щодо закрі�
плення земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодав�
ства.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�
ми.

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

Грошові кошти в розмірі 151,20 грн., що становить 10 відсотків від
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіо�
нальному відділенню ФДМУ по Харківській 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 за адресою: м. Харків,
Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для довідок:
705�18�48.

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

Аукціон буде проведено об 11$й годині 3 вересня 2004 року в
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Хар$
ків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 4$й під’їзд, 3$й поверх.

Останній день приймання заяв — 30 серпня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні нежитлового приміщення

№ 19 загальною площею 30,5 м2 на другому поверсі
в будівлі літ. А, що знаходиться на балансі Харківського

обласного управління статистики
(ціна знижена на 10%)

Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 19 загальною площею
30,5 м2 на другому поверсі в будівлі літ А.

Адреса об’єкта: 62700, Харківська обл., смт Дворічна, вул. Садо�
ва, 2.

Балансоутримувач: 02362629, Харківське обласне управління
статистики, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28.

Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення № 19 загальною
площею 30,5 м2 на другому поверсі в будівлі літ. А.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви�
ділена. Питання оренди або постійного користування земельною
ділянкою покупець вирішує самостійно після укладання договору
купівлі�продажу.

Вартість продажу без ПДВ — 3 510 грн. (знижена на 30%), ПДВ —
702,00 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
4 212,00 грн.

Умови продажу об’єкта: не відчужувати об’єкт приватизації до
сплати його повної вартості; сплатити продавцю витрати, пов’яза�
ні з підготовкою об’єкта до приватизації; вжити заходів щодо узго�
дження з балансоутримувачем будівлі пропорційної часткової спла�
ти земельного податку, комунальних послуг.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�
ми.

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

Грошові кошти в розмірі 421,20 грн., що становить 10 відсотків від
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіо�
нальному відділенню ФДМУ по Харківській 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, за адресою: м. Харків,
Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для довідок:
705�18�48.

Заяви за встановленою органом приватизації формою від юри�
дичних 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$й годині 3 вересня 2004 року в
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Хар$
ків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 4$й під’їзд, 3$й поверх.

Останній день приймання заяв — 30 серпня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташуван�

ня.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж  за конкурсом об’єктів групи А

комунальної власності
Назва об’єкта: вбудоване на першому поверсі приміщення, що

знаходиться на балансі Новокаховського міськвиконкому.
Адреса об’єкта: 74900, м. Нова Каховка, вул. Леніна, 13.
Адреса балансоутримувача: 74900, м. Нова Каховка, просп. Дніп�

ровський, 23, код за ЄДПОУ балансоутримувача 04059964.
Відомості про об’єкт: вбудоване на першому поверсі приміщен�

ня загальною площею 14,4 м2. Земельна ділянка не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 596 грн. ПДВ: 1 199,20 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ: 7 195,20

гривні.
Умови продажу: використання приміщення під офіс, майстерню

по ремонту оргтехніки; благоустрій прилеглої до приміщення тери�
торії; забезпечення дотримання санітарно�екологічних норм; спла�
та покупцем витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта до привати�
зації; продаж приміщення юридичним і фізичним особам за грошові
кошти.

Учасник конкурсу вносить грошові кошти в розмірі 719 грн. 52 коп.,
що становить 10% від початкової вартості приміщення, Регіональ�
ному відділенню ФДМУ по Херсонській області, на р/р
№ 373150008000014 в УДК Херсонської області, МФО 852010, код
за ЄДРПОУ 21295778.

2. Назва об’єкта: вбудоване на другому поверсі приміщення
загальною площею 41,2 м2,що знаходиться на балансі Новока�
ховського міськвиконкому. Земельна ділянка не виділена.

Адреса об’єкта: 74900, м. Нова Каховка, вул. Леніна, 13.
Адреса балансоутримувача: 74900, м. Нова Каховка, просп. Дніп�

ровський, 23.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 04059964.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 15 990 грн. ПДВ:

3 198 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

19 188 грн.
Умови продажу: використання приміщення під офіс, майстерню

по ремонту оргтехніки; благоустрій прилеглої до приміщення тери�
торії; забезпечення дотримання санітарно�екологічних норм; спла�
та покупцем витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта до привати�
зації; розрахунки за приміщення — грошові кошти юридичних та фі�
зичних осіб.

Учасник конкурсу вносить грошові кошти в розмірі 1 918,80 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, на
розрахунковий рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Херсон�
ській області № 37315008000014 в УДК по Херсонській області, код
за ЄДРПОУ 21295778, МФО 852010.

Реєстраційний збір у розмірі 17,0 грн. за подання заяви на участь
у конкурсі вноситься на рахунок одержувача — місцевий бюджет м.
Нова Каховка, р/р № 314186,31800012, код 22090100, банк одер�
жувача — УДК Херсонської області, код банку — 852010.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на р/р № 37187009000014 в УДК Херсонської області, МФО
852010, код за ЄДРПОУ 21295778, одержувач — Регіональне відді�
лення ФДМУ по Херсонській області.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі — за сім днів
до початку конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 через тридцять днів з дня
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
за адресою: м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 23.

Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх знахо�
дження.

Адреса служби з організації та проведення конкурсів: 74900, м.
Нова Каховка, пр. Дніпровський, 23, кімн. 54, 55. Тел. 4�54�21; 4�51�82,
представництво ФДМУ в м. Нова Каховка.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні

електрокарбюраторної майстерні на шасі ЗІЛ$157
держ. номер 94$97 ЧКК, що знаходиться на балансі

ВАТ «Уманське АТП$17107» (державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 03115407.
Адреса балансоутримувача: 20300, Черкаська обл., м. Умань,

вул. Вокзальна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску — 1975, пробіг —

1 960 км. Автомобіль в задовільному стані, не розукомплектований,
придатний до експлуатації, зберігається в закритому приміщенні.
Недоліки: відсутня акумуляторна батарея, незначні подряпини на
кузові, автогума потребує заміни в зв’язку з терміном та умовами
зберігання, потребує заміни мастило в двигуні, в коробці передач і
в мостах, необхідна заміна сальників та втулок з гуми. Автомобіль
потребує проведення ремонтно�налагоджувальних робіт перед
експлуатацією.
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Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта поку�
пець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ: 7 140 грн., ПДВ — 1 428 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

8 568 грн.
Грошові кошти в розмірі 857 грн., що становить 10% від по�

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

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

Термін прийняття заяв: до 23 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 27 серпня 2004 року об 11.00 за ад$

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

ташування.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — гро�

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення Фонду державного майна України по Черкаській області,
18001, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел. 37�30�90,
45�75�29, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні транспортного

автомобіля ЗІЛ$131 держ. номер 94$95 ЧКК,
що знаходиться на балансі ВАТ «Уманське АТП$17107»

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

Вокзальна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску — 1975, пробіг —

1 413 км.
Автомобіль та обладнання, в задовільному стані, не потребують

заміни важливих вузлів, не розукомлектовані, придатні до експлуа�
тації. Автомобіль зберігається в закритому приміщенні.

Недоліки: відсутня акумуляторна батарея, незначні подряпини на
кузові автомобіля, автогума потребує заміни в зв’язку з терміном та
умовами зберігання, потребує заміни мастило в двигуні, в коробці
передач і в мостах, необхідна заміна сальників та втулок з гуми. Авто�
мобіль потребує проведення ремонтно�налагоджувальних робіт пе�
ред експлуатацією.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта поку�
пець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ: 8 480 грн., ПДВ — 1 696 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

10 176 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 018 грн., що становить 10% від по�

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

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

Термін прийняття заяв: до 23 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 27 серпня 2004 року об 11.00 за

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

ташування.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — гро�

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення Фонду державного майна України по Черкаській області,
18001, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел. 37�30�90,
45�75�29, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні пересувної

зарядної станції ЕСБ$4$В3 на одновісному автопричепі
ТАПЗ$755, що знаходиться на балансі

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

Вокзальна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: електростанція призначена

для заряду та розряду кислотних та лужних акумуляторних бата�
рей в стаціонарних та польових умовах.

Технічні дані: потужність — номінальна 4,6 кВт, вид струму — по�
стійний, напруга номінальна — 115 В, струм номінальний — 40 А. Ре�
жим роботи без дозаправки палива — 5 годин, з дозаправкою пали�
ва — 24 години. Витрати палива не більше 3,0 кг/год.; витрати масти�
ла не більше 0,12 кг/год. Паливний бак 20 л. Електростанція та обла�
днання в комплектності в задовільному стані, придатне до експлуа�
тації не потребує ремонту, зберігається в закритому приміщенні.

Недоліки: відсутні техпаспорт, формуляр, інша технічна докуме�
нтація, незначні подряпини на електростанції та автопричепі, ав�
тогума потребує заміни в зв’язку з терміном та умовами зберігання,
потребують заміни сальники та втулки з гуми.

Електростанція потребує проведення регламентних робіт перед
експлуатацією.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта поку�
пець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ: 2 559 грн., ПДВ — 511 грн. 80 копійок.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

3 070 грн. 80 копійок.
Грошові кошти в розмірі 308 грн., що становить 10% від по�

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

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

Термін прийняття заяв: до 23 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 27 серпня 2004 року об 11.00 за ад$

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

ташування.

Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — гро�
шові кошти.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�
лення Фонду державного майна України по Черкаській області,
18001, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел. 37�30�90,
45�75�29, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні

електрозварювального агрегату АДБ$309 на
одновісному автопричепі ІАПЗ, що знаходиться

на балансі ВАТ «Уманське АТП$17107»
(державна власність)

Код за ЄДРПОУ: 03115407.
Адреса балансоутримувача: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул.

Вокзальна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: електрозварювальний аг�

регат та обладнання знаходяться в задовільному стані, не розу�
комплектовані, агрегат не потребує заміни важливих вузлів, при�
датний для експлуатації. Зберігається в закритому приміщенні.

Недоліки: відсутні — техпаспорт, формуляр, інша технічна докуме�
нтація, незначні подряпини на агрегаті, автогума потребує заміни в
зв’язку з терміном зберігання. Агрегат потребує проведення регла�
ментних робіт перед експлуатацією.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта поку�
пець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ: 3 185 грн., ПДВ — 637 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

3 822 грн.
Грошові кошти в розмірі 383 грн., що становить 10% від по�

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

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

Термін прийняття заяв: до 23 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 27 серпня 2004 року об 11.00 за ад$

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

ташування.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — гро�

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення Фонду державного майна України по Черкаській області,
18001, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел. 37�30�90,
45�75�29, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні електростанції

ЕСД$10$ВС/230 на одновісному автопричепі
ТАПЗ$755, що знаходиться на балансі

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

Вокзальна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: електростанція повністю уко�

мплектована, рік випуску — 1974. Технічні дані: потужність — номі�
нальна 10 кВт, вид струму — змінний 3�фазний, напруга 230 В, струм
номінальний — 31,5 А. Режим роботи — без дозаправки палива —
не менше 4 годин, паливний бак 28 л, масло  у картері 7,4 кг, дизель
— 4 ч 8,5/11 4�тактний, вихорокамерний.

Електростанція з обладнанням в комплектності придатна до екс�
плуатації, в задовільному стані, зберігається в закритому приміщенні
не потребує ремонту.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта поку�
пець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ: 3 540 грн., ПДВ — 708 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

4 248 грн.
Грошові кошти в розмірі 425 грн., що становить 10% від по�

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

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

Термін прийняття заяв: до 23 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 27 серпня 2004 року об 11.00 за ад$

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

ташування.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — гро�

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення Фонду державного майна України по Черкаській області,
18001, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел. 37�30�90,
45�75�29, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні  зі зниженням вартості

на 30% частини нежитлової будівлі, що знаходиться
на балансі Шевченківського державного

комерційно$виробничого підприємства робітничого
постачання (державна власність)

Код за ЄДРПОУ: 01101476.
Адреса: 20700,  Черкаська обл., м. Сміла, пров. Лобачевсько�

го, 1а.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна ділян�

ка окремо не виділена. Нежитлова будівля з підвалом розташо�
вана в районі Південного залізничного вокзалу вузлової станції
м. Т. Г. Шевченка. Рік забудови орієнтовно 1950. Загальна площа —
431,7 м2, у т. ч. підвал — 173,2 м2. Підвал має окремий вхід з вулиці. У
даний час будівля знаходиться в незадовільному стані. Інженерне за�
безпечення: опалення, система електропостачання, холодного во�
допостачання, каналізації демонтовані, пошкоджені стіни та підлога.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта поку�
пець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ: 19 810 грн., ПДВ — 3 962 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

23 772 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 378 грн., що становить 10% від по�

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

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

Термін прийняття заяв: до 23 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 27 серпня 2004 року об 11.00 за ад$

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

ташування.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — гро�

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення Фонду державного майна України по Черкаській області,
18001, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел. 37�30�90,
45�75�29, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні зі зниженням вартості

на 30% одноповерхової будівлі відділення АКАБ «Україна»
з прибудованим гаражем та допоміжними спорудами

(державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 00022688.
Адреса: Черкаська обл., Чорнобаївський р�н, с. Іркліїв, вул. Жов�

тнева, 33.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна ділянка

окремо не виділена. Одноповерхова цегляна будівля відділення
АКАБ «Україна» з прибудованим гаражем та допоміжними спору�
дами знаходиться в середній частині села Іркліїв. Рік забудови —
1966. Інженерне забезпечення: опалення, каналізація, електропо�
стачання, телефон, радіо, охоронна і пожежна сигналізація. Зага�
льна площа забудови — 272 м2.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта поку�
пець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ: 22 750 грн., ПДВ — 4 550 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

 27 300 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 730 грн., що становить 10% від по�

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

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

Термін прийняття заяв: до 23 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 27 серпня 2004 року об 11.00 за ад$

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

ташування.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — гро�

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення Фонду державного майна України по Черкаській області,
18001, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел.: 37�30�90,
45�75�29, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж  на аукціоні  зі зниженням на 30% вартості

приміщення магазину № 74, що знаходиться на балансі
Шевченківського державного

комерційно$виробничого підприємства робітничого
постачання Одеської залізниці (державна власність)

Код за ЗКПО балансоутримувача: 01101476.
Адреса об’єкта: 20700,  Черкаська обл., м. Сміла, пров. Красноп�

ресненський, 10.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна ділянка

окремо не виділена. Приміщення магазину розташоване в цоколь�
ному поверсі п’ятиповерхового цегляного житлового будинку, рік за�
будови 1979, загальна площа приміщень 202,0 м2, фізичний знос —
21%, має п’ять входів, три з головного фасаду житлового будинку,
два — з дворового фасаду; в даний період приміщення не викорис�
товуються, знаходяться в незадовільному стані.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта поку�
пець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ: 21 350 грн., ПДВ — 4 270 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

25 620 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 562 грн., що становить 10% від по�

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

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

Термін прийняття заяв: до 23 серпня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 27 серпня 2004 року об 11.00 за

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

ташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кош�

ти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

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

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні  об’єкта
державної власності зі знижкою на 30% —

нежитлової будівлі магазину № 34
Балансоутримувач: Чернігівське ДТВПРП, м. Чернігів, Привок�

зальна площа, 1.
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Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01101335.
Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину № 34.
Адреса: Чернігівський р�н, ст. Білоус, буд. № 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля магазину

загальною площею 50,3 м2 1960 року введення в експлуатацію, опа�
лення пічне.

Відомості про земельну ділянку: окремо не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 720 грн., ПДВ — 544 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

3 264 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для участі

в аукціоні: 326,4 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території у від�

повідності до санітарно�екологічних норм; сплата за об’єкт прива�
тизації здійснюється грошовими коштами.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно з ор�
ганами місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО
853592.

Грошові кошти в розмірі, що становить 10% від початкової варто�
сті об’єкта приватизації, вносяться на р/р№ 37312006000431, оде�
ржувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одер�
жувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.

Кінцевий термін прийняття заяв — 13 вересня 2004 року.
Аукціон буде проведений об 11.00 17 вересня 2004 року за

адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відді�

лення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 176�302, час роботи: з 8.00 до 17.00,
крім суботи та неділі.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташуван�
ня.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж  на аукціоні  об’єкта державної

власності  — нежитлового приміщення
Код за ЄДРПОУ : 14225406.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення.
Адреса: 17583, Прилуцький район, смт Ладан, вул. Миру, 71.
Балансоутримувач: Прилуцький орендний завод «Пожмашина»,

Прилуцький район, смт Ладан, вул. Миру, 100а.
Відомості про об’єкт: вбудовано�прибудоване до п’ятиповерхо�

вого житлового будинку нежитлове приміщення загальною пло�
щею 91,6 м2, рік побудови — 1974, фундамент —  з/б блоки, стіни та
перегородки — цегляні, перекриття — залізобетонні плити,
покрівля — сумісна, руберойд.

Відомості про земельну ділянку: окремо не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 16 764,3 грн.
ПДВ: 3 352,86 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

20 117,16 грн.
Умови продажу: сплата за об’єкт приватизації здійснюється гро�

шовими коштами; утримання об’єкта та прилеглої території відпо�
відно до санітарно�екологічних норм; питання землекористування
покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядуван�
ня згідно з чинним законодавством.

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

Грошові кошти в розмірі 2 011,72 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО
853592.

Аукціон буде проведений 17 вересня 2004 року об 11.00 за
адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.

Кінцевий термін прийняття заяв 13 вересня 2004 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відді�

лення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 17�63�02, час роботи: з 8.00 до 17.00,
крім суботи та неділі.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташуван�
ня.

ГРУПА  Ж

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Урля» (11/25 частин), що знаходиться на бала�

нсі ВО «Київприлад», за адресою: смт В. Березний, урочище Енев.
Приватизовано юридичною особою за 3 156 грн., у т. ч. ПДВ — 526
грн.

Аукціон

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Клуб, що знаходиться на балансі АТ ЗТ «Техносервіс», за адре�

сою: Мостиський район, м. Судова Вишня, вул. В. Стуса, 16. Прива�
тизовано фізичною особою за 18 367 грн.

Їдальня, що знаходиться на балансі АТ ЗТ «Техносервіс», за адре�
сою: Мостиський район, м. Судова Вишня, вул. В. Стуса, 16. Прива�
тизовано фізичною особою за 23 442 грн.

Підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня з обладнанням, що знаходиться на балансі ЗАТ «Домо�

будівник», за адресою: Куп’янський район, м. Куп’янськ, вул. Дзер�
жинського, 3.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку, що знаходиться на балансі ВАТ «Алчевський ме�

талургійний комбінат», за адресою: Перевальський район, с. Буга�
ївка, вул. Центральна, 15.

Пропонуються до продажу

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — клубу, що знаходиться на балансі філії
«Берегівський тютюново$ферментаційний завод»

ЗАТ «Тютюн$Імпекс»
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: клуб (недіючий).
Адреса: Закарпатська область, м. Берегове, вул. Б. Хмельниць�

кого, 106.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, збудована в

1934 р., загальна площа нежитлових приміщень — 572,2 м2.
Технічна характеристика об’єкта: стіни цегляні; фундамент залі�

зобетонний; перекриття залізобетонне; підлога — бетон, кафель�
на плитка. Внутрішні системи інженерного  устаткування в будівлі —
електропостачання, водопостачання, каналізація.

Призначення об’єкта: проведення культурно�масових заходів.
Вартість продажу об’єкта без врахування ПДВ — 48 020,00 грн.,

ПДВ — 9 604,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

57 624,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає поку�

пець; дотримання санітарно�екологічних норм щодо утримання
об’єкта; відшкодування витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта
до приватизації, здійснює покупець; провести реєстрацію будівлі в
бюро технічної інвентаризації (БТІ).

Об’єкт розташований на території філії «Берегівський тютюно�
во�ферментаційний завод» ЗАТ «Тютюн�Імпекс». Питання земле�
користування покупець вирішує самостійно з органами місцевого
самоврядування згідно з чинним законодавством.

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

час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р
№ 37182500900001 в УДК по Закарпатській області, одержу�
вач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.

Грошові кошти в розмірі 5 762,40 грн., що становить 10% по�
чаткової 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 у робочі дні з 8.00 до 16.00 та закін�
чується за 3 дні до проведення аукціону.

Аукціон буде проведено через 50 днів після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: Зака$
рпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: м. Берегове,
вул. Б. Хмельницького, 106. Служба з організації та проведення
аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Соб�
ранецька, 60, кімн. 316; телефони для довідок в Ужгороді: (03122)
3�53�21, 3�71�93.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за некомерційним конкурсом об’єкта

державної власності — цілісного майнового
комплексу Миколаївського державного

навчально$курсового комбінату
Балансоутримувач: Миколаївський державний навчально�

курсовий комбінат, код за ЗКПО 2396229.
Юридична адреса балансоутримувача: 81600, м. Миколаїв, вул.

Лисенка, 39.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс Миколаївського дер�

жавного навчально�курсового комбінату.
Місцезнаходження об’єкта: 81600, м. Миколаїв, вул. Лисенка, 39.
Призначення об’єкта: навчання керуванню автомобільним транс�

портом.
Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входять: одноповерховий

будинок автошколи площею 365,0 м2, споруджений у 1976 році, ІІІ
група капітальності; не завершений будівництвом магазин�КПП,
ступінь готовності 53%; 9 автотранспортних засобів та  офісне об�
ладнання. Земельна ділянка не виділена. Питання землекористу�
вання покупець вирішує з органами місцевого самоврядування піс�
ля укладання договору купівлі�продажу згідно з чинним законодав�
ством.

Кількість робочих місць — 8.
Заборгованість станом на 30.04.2004: дебіторська — 796,65 грн.,

кредиторська — 41 610,48 грн.
Початкова вартість продажу — 38 100 грн. (тридцять вісім

тисяч сто гривень).
Плата за реєстрацію заяви на участь у конкурсі в сумі 17 грн. та

кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на рахунок № 37180500900001  УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львівській області, ЗКОП
20823070.

Грошові кошти у розмірі 3 810 грн., що становлять 10% від почат�
кової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача ко�
штів: № 37310009000186 в УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львівській області, ЗКПО
20823070.

Умови продажу об’єкта: збереження основного профілю дія�
льності об’єкта протягом двох років; збереження 8 робочих місць
протягом двох років; відшкодування органу приватизації вартос�
ті робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та прове�
денням конкурсу, у разі відмови учасника конкурсу, який визна�
ний переможцем, від підписання договору купівлі�продажу; об’�
єкт приватизації відчужується або здається в оренду згідно з чин�
ним законодавством із збереженням умов, на яких він був при�
дбаний.

Учасники конкурсу подають конкурсній комісії бізнес�план пода�
льшого використання об’єкта, який має містити таку інформацію:
назву і місцезнаходження об’єкта, відомості про покупця, план ви�
конання умов конкурсу, додаткові зобов’язання покупця щодо по�

дальшої експлуатації об’єкта, можливі джерела надходження інве�
стицій, соціальні наслідки приватизації. Учасник конкурсу обов’яз�
ково повинен мати ліцензію на проведення курсової підготовки во�
діїв легкових та вантажних автомобілів.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кош�
ти.

Конкурс буде проведено через 50 календарних днів після опу$
блікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».

Кінцевий термін прийняття документів на участь у конкурсі — за
сім днів до дати проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз�
ташування.

Служба з організації та проведення конкурсу: 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 21, тел. (0322) 74�12�24, Регіональ�
не відділення Фонду державного майна України по Львівській об�
ласті.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні лазні, що знаходиться

на балансі ВАТ «Племзавод «Михайлівка»
Код за ЄДРПОУ: 00486741.
Назва об’єкта: лазня (об’єкт недіючий).
Адреса: 42218, Сумська обл., Лебединський р�н, с. Михайлівка,

пров. Колгоспний, 1.
Балансоутримувач: 42218, відкрите акціонерне товариство

«Племзавод «Михайлівка», Сумська обл., Лебединський р�н, с. Ми�
хайлівка, вул. О. Трихліба, 26.

Призначення об’єкта: надання побутових послуг.
Відомості про земельну ділянку та будівлі: одноповерхова цегля�

на будівля, площа приміщень — 172,9 м2, забудована площа — 218,8
м2. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 050 грн., ПДВ —
1 810 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
10 860 грн.

Умови продажу: можливе перепрофілювання.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час роз�

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

Грошові кошти в розмірі 1 086 грн., що становить 10% від по�
чаткової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіо�
нального відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 13 вересня 2004 року.
Аукціон буде проведено 17 вересня 2004 року об 11$й год. за

адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4$й поверх, Регіона$
льне відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні їдальні

(зменшення початкової вартості на 30%)
Назва об’єкта: їдальня.
Адреса: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Вигнанська, 1.
Характеристика об’єкта: їдальня являє собою двоповерхову бу�

дівлю загальною площею 236,7 м2, окремо стоячий підвал площею
55,2 м2 та три основних засоби: сковорода електрична, прилавок
«Марміт», холодильник ШХ�080�М.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Профіль об’єкта: громадське харчування.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт приватиза�

ції: ВАТ «Чортківська кондитерська фабрика».
Код за ЗКПО юридичної особи: 382237.
Юридична адреса підприємства: Тернопільська обл., м. Чортків,

вул. Вигнанська, 1.
Вартість об’єкта без ПДВ становить 18 219,60 грн. (вісімнадцять

тисяч двісті дев’ятнадцять гривень 60 коп.), ПДВ:
3 643,92 грн. (три тисячі шістсот сорок три гривні 92 коп.).

Початкова вартість продажу з ПДВ: 21 863,52 грн. (двадцять
одна тисяча вісімсот шістдесят три гривні 52 коп.)

Умови продажу: без збереження профілю об’єкта; утриман�
ня об’єкта і  прилеглої території в належному санітарно�
технічному стані; питання земельних відносин покупець вирішує
самостійно відповідно до чинного законодавства; об’єкт при�
ватизації відчужується або здається в оренду з додержанням
умов, на яких він був придбаний; покупець відшкодовує витрати
на виготовлення технічної документації та незалежної оцінки; у
випадку відмови покупця від підписання протоколу аукціону
сплачені грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’�
єкта йому не повертаються. Учасник аукціону позбавляється
права на подальшу участь у цьому аукціоні; у випадку відмови
покупця від підписання договору купівлі�продажу сплачені гро�
шові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому
не повертаються.

Плата за реєстрацію заяви, в розмірі 17 грн. та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться: одержувач ко�
штів: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, р/р
№ 37187501900001, банк: УДК у Тернопільській області, МФО
838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 2 186,35 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості об’єкта, вносяться: одержувач коштів: Регіональне
відділення ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37315011000166,
банк: УДК у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ
14037372.

Прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 50 днів після опублікування ін$

формації в газеті «Відомості приватизації».
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Тернопільська обл.,

м. Чортків, вул. Вигнанська, 1.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення Фонду державного майна України по Тернопільській області,
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. 25�39�88.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296$59$77

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УФБ та філіях
УФБ. Аукціонні торги  31.08.2004

Місце проведення торгів: УФБ, 01025, м. Київ, пров. Рильський, 10, телефони для довідок: (044) 228$28$50, 228$83$03. Дата проведення торгів:  31.08.2004. Початок торгів
об 11.00.  Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМВБ та філіях
м. Київ, УМВБ. Аукціонні торги  01.09.2004

Місце проведення торгів: УМВБ, 04070, м. Київ$23, вул. Межигірська, 1, телефони для довідок: 238$25$07, 238$25$10. Дата проведення торгів:  01.09.2004. Початок торгів об
11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій. Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску акцій.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 296$34$30

Івано�Франківська філія УФБ. Аукціонні торги  31.08.2004

1 ВИГОТОВЛЕННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЯ
МЕТАЛОВИРОБІВ

5430538  ВАТ «ДЕРЕВО �
МЕТАЛООБРОБНИЙ ЗАВОД»
(ДОД.)

08132,  КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО�
СВЯТОШИНСЬКИЙ Р�Н,
С.ЗАБІР’Я, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 1

№
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Кіль�
кість
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ників,
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та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.
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надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до

С Ф

Земель�
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ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,

шт.

Номі�
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грн.

Адреса

Фор�
ма
ви�

пуску
акцій

Ознака
монопо�

ліста
та ст.

важли�
вого

Сукупний
обсяг

реалізації
(за останній

фін. рік),
грн.

Сукупна
вартість
активів

(за останній
фін. рік),

грн.

Д — 1054919 0,25 1054920 25 6,15 01.07.2004 51 2507900 55,15 22100 46400 65600 222400 286600 1969200

1

2

3

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

СТОЛИ ЕЛЕКТРОМОН�
ТАЖНІ, ПАРТИ УЧНІВ�
СЬКІ, КІОСК ТОРГОВИЙ
ТА ІНША ПРОДУКЦІЯ
ТОРГІВЛЯ ТА ЗАГОТІВЛЯ
НАСІННЯ

1101424 ВАТ «ЗАЛІЗНИЧНИК»

14313228 ВАТ «ДОВЖАНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

490719 ВАТ
«СОРТНАСІННЄОВОЧ» (ДОД.)

76000,  М.ІВАНО�ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.ГРЮНВАЛЬДСЬКА, 19А
90154, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.,
ІРШАВСЬКИЙ Р�Н, С.ДОВГЕ,
ВУЛ.МАРКУСІВ,2

88000, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.,
М.УЖГОРОД,
ВУЛ.МОЖАЙСЬКОГО, 22�А

№
пор.

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до

С Ф

Земель�
на

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,

шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Фор�
ма
ви�

пуску
акцій

Ознака
монопо�

ліста
та ст.

важли�
вого

Сукупний
обсяг

реалізації
(за останній

фін. рік),
грн.

Сукупна
вартість
активів

(за останній
фін. рік),

грн.

Б  — 5404293 0,25 3042698 14,08 4,9 01.01.2004 238 11555600 60,32 �666700 436600 360000 9786000 8242600 5925500

Д  — 18057,5 0,05 95442 26,43 3,2 01.01.2004 20 5402900 2,02 600 2400 105200 11200 9300 5349700

Д  — 711300 0,25 290021 10,19 0,56 01.01.2004 13 814900 46,56 22000 39300 13300 762800 635700 708500

Місце проведення торгів: Івано$Франківська філія УФБ, м.Івано$Франківськ, вул.Шевченка, 9, телефон для довідок: (0342) 55$25$25. Дата проведення торгів: 31.08.2004.
Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій. Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску акцій.

Східно�Українська філія УФБ. Аукціонні торги  31.08.2004

Місце проведення торгів: Східно$Українська філія УФБ, м. Харків, вул. Мироносицька, 60, телефони для довідок: 14$00$02, 47$41$83. Дата проведення торгів:  31.08.2004.
Початок торгів об 11.00. Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску акцій.

61046,  М.ХАРКІВ,
ФРУНЗЕНСЬКИЙ Р�Н,
ВУЛ. АВТОГЕННА, 10

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на ДФБ та філіях
м. Донецьк,  ДФБ. Аукціонні торги  01.09.2004

1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПОТРЕБ
ПРОМИСЛОВИХ ПІД�
ПРИЄМСТВ

204783 ВАТ «ХАРКІВСЬКИЙ
АВТОГЕННИЙ ЗАВОД» (ДОД.)

№
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ська,
грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
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грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до

С Ф

Земель�
на

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Фор�
ма
ви�

пуску
акцій

Ознака
монопо�

ліста
та ст.

важли�
вого

Сукупний
обсяг

реалізації
(за останній

фін. рік),
грн.

Сукупна
вартість
активів

(за останній
фін. рік),

грн.

Б — 6291300 0,25 23336940 92,73 6,69 2003 р. 109 8558000 46,38 33000 354000 201000 5716000 4784000 6633000

Місце проведення торгів: ДФБ, 83048,м.Донецьк, вул.Університетська,89, телефони для довідок: (0622) 57$47$41, 57$47$42. Дата проведення торгів: 01.09.2004. Початок
торгів о 10.00. Позначкою «М»  відмічені пакети акцій ВАТ, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку. Позначкою «С» відмічені пакети акцій ВАТ, що
входять до переліку стратегічно важливих  підприємств. Позначка «ДЗ» вказує, що форма випуску акцій документарна, а пакет акцій знерухомлений.

1 АЛЮМІНІЙ ПЕРВИННИЙ,
В Т.Ч. СИЛУМІН ТА CПЛАВИ;
ГЛИНОЗЕМ; КРЕМНІЙ

194122 ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ
КОМБІНАТ»
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Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до

С Ф

Земель�
на

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Фор�
ма
ви�

пуску
акцій

Ознака
монопо�

ліста
та ст.

важли�
вого

Сукупний
обсяг

реалізації
(за останній

фін. рік),
грн.

Сукупна
вартість
активів

(за останній
фін. рік),

грн.

ДЗ  C;М 155682280,00 0,25 155682281 25 288,6 01.07.2004 6601 643827000 56,53 41654000 235943000 186234000 568339000 913241000 111043900069032, М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ Р�Н,
ШОСЕ ПІВДЕННЕ, 15

1

2

3

4

5

СІЛЬСЬКОГОСПОДАР�
СЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАПЧА�
СТИН СТАРТЕРА; ПЕРЕ�
ОБЛАДНАННЯ ВАГОНА
ПІД КОЛІЄВИМІРЮВАЧ;
РЕМОНТ ВАГОНА КВР

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСІННЯ

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСІННЯ

ЕЛЕКТРОПРОВІД, ПЛІВ�
КА ПОЛІЕТИЛЕНОВА

20584434 ВАТ «ЗАЛІСЬКЕ»

30640200 ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ
РЕМОНТНО�МЕХАНІЧНИЙ ЗА�
ВОД»

4762882 ВАТ «ГАДЯЧСОРТНАСІН�
НЄОВОЧ» (ДОД.)

490725 ВАТ «ПОЛТАВАНАСІННЄ�
ОВОЧ» (ДОД.)

4948998 ВАТ «НОВОЗАЛІСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЕКТРОМАШ�
КОМПЛЕКТ» (ДОД.)

07433, КИЇВСЬКА ОБЛ.,  БРОВАРСЬ�
КИЙ Р�Н, С. БОГДАНІВКА
41600, СУМСЬКА ОБЛ., М. КОНО�
ТОП, ВУЛ. ПАРКІ

37301, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ГА�
ДЯЧ, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 6

36008, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОМАРО�
ВА, 9

255640, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРО�
ДЯНСЬКИЙ Р�Н, С. НОВЕ ЗАЛІССЯ

№
пор.

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до

С Ф

Земель�
на

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Фор�
ма
ви�

пуску
акцій

Ознака
монопо�

ліста
та ст.

важли�
вого

Сукупний
обсяг

реалізації
(за останній

фін. рік),
грн.

Сукупна
вартість
активів

(за останній
фін. рік),

грн.

Д — 3545176,00 0,250 10122032 71,38 623,0 01.01.2004 36 6150000 50,31 �178000 30000 205000 38000 26000 3151000

Б — 594900,00 0,250 201240 8,46 2,84 01.01.2004 79 4574400 79,83 �401700 51400 563000 586000 334700 1253400

Д — 270227,00 0,250 420453 38,90 0,44 01.01.2004 12 190200 57,05 �61000 51600 80100 278800 211800 248200

Д — 696921,00 0,250 1077004 38,63 0,57 01.01.2004 24 384800 49,04 �40000 332600 268000 889600 741300 901100

Д — 434071,75 0,250 438823 25,27 1,3 01.01.2004 62 1630300 45,78 19700 329400 71300 1297900 1081600 1649000

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на КМФБ та філіях
м. Київ, КМФБ. Аукціонні торги  02.09.2004

1 ПОСЛУГИ5390559 ВАТ «САНАТОРІЙ
«РАДОН»

№
пор.

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до

С Ф

Земель�
на

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Фор�
ма
ви�

пуску
акцій

Ознака
монопо�

ліста
та ст.

важли�
вого

Сукупний
обсяг

реалізації
(за останній

фін. рік),
грн.

Сукупна
вартість
активів

(за останній
фін. рік),

грн.

Д  — 2364100,00 0,250 4096512 43,32 6,4 01.01.2004 12 56278500 95,81 �113200 10500 221900 12800 12800 254770020200, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.,  М.
ЗВЕНИГОРОДКА,
ВУЛ.  ЧЕРВОНА, 76

Місце проведення торгів:  КМФБ, 03150, м.Київ, вул. Димитрова, 5б(2$й поверх), телефон для довідок: (044) 490$57$88. Дата проведення торгів: 02.09.2004.
Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.
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Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМФБ та філіях
м. Київ, УМФБ. Аукціонні торги  03.09.2004

1 КРУП
,
ЯНА, МУКО�

МОЛЬНА ПРОМИ�
СЛОВІСТЬ, ЗАГОТІВЛЯ

954544 ВАТ «СКВИРСЬКИЙ
КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

09000,  КИЇВСЬКА ОБЛ.,
М. СКВИРА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 25

№
пор.

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до

С Ф

Земель�
на

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Фор�
ма
ви�

пуску
акцій

Ознака
монопо�

ліста
та ст.

важли�
вого

Сукупний
обсяг

реалізації
(за останній

фін. рік),
грн.

Сукупна
вартість
активів

(за останній
фін. рік),

грн.

Д  — 6144112 0,25 4968884 20,22 23,34 01.01.2004 399 38306600 45,64 �329400 4002300 631600 30444700 27057000 27896400

Місце проведення торгів: УМФБ, 01034, м. Київ, проспект Червоних Козаків, 6, 3$й поверх, телефони для довідок: 230$87$60, 230$87$61. Дата проведення торгів: 03.09.2004.
Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 24.02.2004 № 10�36�2402 редакція приймає електронною поштою
  (journal@spfu.kiev.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» інформації про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за

два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному

відділенні.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 296$34$30

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим

про оголошення конкурсу  з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
яких буде залучено до проведення  незалежної оцінки об’єкта

Цілісний майновий комплекс, що належить Автономній Республіці Крим – Бах�
чисарайська районна друкарня ( у  складі : адміністративна будівля, гаражі, склади,
обладнання).

Мета оцінки:  конкурс.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Сімферо�

польська,7а.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву  на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого докуме�

нта претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у шта�
тному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких  буде додатково залучено претенде�
нтом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяль�
ності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформацію про
претендента (документ, у якому зазначаються  відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна тощо); конкурсну  пропозицію щодо  вартості
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання  робіт — подаються  в запечатаному конверті; один конверт  із зазначе�
ною  адресою  учасника конкурсу.

Конкурсна документація  подається в запечатаному конверті  з описом підтве�
рдних документів, що  містяться в конверті.

Конкурс відбудеться   11 серпня     2004 року  о 10.00 у Фонді майна  Автоно$
мної Республіки Крим за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська,17.

Конкурсну документацію слід подавати у  відділ діловодства  Фонду майна Авто�
номної Республіки Крим  до 4 серпня   2004 року  за тією ж адресою, кабінет №7,
телефон/факс для довідок (0652) 27�02�86.

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна АРК у мм. Саки, Євпаторія, Роздольненсь$

кому і Сакському районах інформує про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені

до проведення незалежної оцінки об’єктів
Назва об’єкта: вбудовані нежитлові приміщення цокольного поверху житло$

вого будинку, що не увійшли до статутного фонду ВАТ «Євпаторійське АТП�14311».
Мета оцінки:  конкурс.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Радянська, 2а.
Назва об’єкта: вбудовані нежитлові приміщення цокольного поверху житло$

вого будинку, що не увійшли до статутного фонду ВАТ «Завод «Вимпел».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія вул. Конституції, 5а.
Претендентам потрібно подати до конкурсної комісії:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого докуме�

нта претендента; копію кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у шта�
тному складі і будуть залучені до виконання незалежної оцінки; письмові згоди
оцінювачів, які будуть залучені додатково для виконання робіт з незалежної оцінки
і підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом держа�
вного майна України; інформація про претендента (документ, у якому зазначають�
ся відомості про претендента: досвід проведення незалежної оцінки державного
майна під час приватизації, кваліфікація та особистий досвід  роботи  оцінювачів, які
працюють у штатному складі і додатково залучаються для здійснення незалежної
оцінки  подібного майна); конкурсні пропозиції щодо вартості виконаних робіт,
калькуляції витрат і терміну виконання робіт — подаються в запечатаному конверті;
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна документація  подається в запечатаному конверті з описом докуме�
нтів, що знаходяться в конверті.

Конкурс відбудеться  через 14 днів після опублікування інформації у газеті
«Відомості приватизації» о 10.00 у представництві Фонду майна Автономної
Республіки Крим у мм. Саки, Євпаторія, Роздольненському і Сакському райо$
нах за адресою: м. Євпаторія, пр. Леніна, 18/16.

Прийняття документів припиняється за 4 робочих дні до дати проведення кон�
курсу. Телефон для довідок: 6�12�48.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області про оголошення

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки  майна

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою
постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891.

1. Частина будівлі колишньої навчально$виробничої майстерні № 3 площею
359 м2, що орендується ТзОВ «ТЕКС�ВССК».

Адреса об’єкта: м. Луцьк, вул. Потебні,52.
Мета проведення незалежної оцінки: оцінка  майна об’єкта, що приватизується

шляхом викупу орендарем з врахуванням поліпшень.
Первісна  вартість : 53 058 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2004.
2. Частина будівлі колишньої навчально$виробничої майстерні № 3 площею

72,6 м2.
Адреса об’єкта: м. Луцьк, вул. Потебні, 52.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості на аукціоні.
Первісна вартість : 10 730 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2004.
3. Частина будівлі колишньої навчально$виробничої майстерні № 3 площею

27,0 м2.
Адреса об’єкта: м. Луцьк, вул. Потебні, 52.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості на аукціоні.
Первісна вартість : 3 990 грн.
Запланована дата оцінки — 31.07.2004.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати  до  регіонального відділення
документацію у  запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться
в конверті. До підтвердних документів належать:  заява на участь у конкурсі за встанов�
леною формою по кожному об’єкту окремо; копії установчих документів претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення робіт з оцінки майна  та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведен�
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми  особистими
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо�
ндом державного майна України; інформація про претендента ( документ , який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досві�
ду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтвер�

джуватися  чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку  реєст�
ру фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого нака�
зом ФДМУ 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 виконан�
ня робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду
у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково
буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 13 серпня 2004 року у Регіональному відділенні ФДМУ
по Волинській області за адресою:  м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімната 801,
телефони для довідок: 4$00$57, 4$34$92.

Конкурсну  документацію слід подавати до загального відділу  Регіонального від�
ділення ФДМУ по Волинській області до 9 серпня 2004 року включно за адресою:
м. Луцьк , Київський майдан, 9,  кімната 805.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

Назва об’єкта: вбудоване приміщення магазину загальною площею 336, 8 м2.
Балансоутримувач: структурний підрозділ ДП «ВО Південний машинобудівний

завод ім. Макарова» ДП «Павлоградський механічний завод».
Адреса: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 422а.
Мета оцінки — аукціон.
Назва об’єкта: будівля магазину «Дари ланів» загальною площею 304,3м2.
Балансоутримувач: структурний підрозділ ДП «ВО Південний машинобудівний

завод ім. Макарова» ДП «Павлоградський механічний завод».
Адреса: м. Павлоград, вул. Поштова, 6а.
Мета оцінки — аукціон.
Назва об’єкта: будівля колишнього овочевого магазину загальною площею

228,6 м2.
Балансоутримувач: структурний підрозділ ДП «ВО Південний машинобудівний

завод ім. Макарова» ДП «Павлоградський механічний завод».
Адреса: м.Павлоград, вул. Достоєвського, 1/2.
Мета оцінки – аукціон.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення таку конкурсну

документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів :
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого документа

претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись�
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо�
ндом державного майна України; інформацію про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо досвіду його роботи, кваліфікації та особистого досві�
ду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт та терміну виконання робіт (в календарних днях).

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкур�
су, в яких термін виконання робіт – до 15 календарних днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом докуме�
нтів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу організаційної та кадрової роботи регіонального
відділення  до 6 серпня 2004 р. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ком�
сомольська, 58, кімн. 205.

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 12.08.2004 о 10.00, теле$
фон для довідок 42$85$69.

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: будівля колишньої їдальні загальною площею 1 496 м2.
Балансоутримувач: ДП «Учбово�виробничий комбінат «Кривбасбуд».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 5.
Мета оцінки —аукціон.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення таку конкурсну

документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого документа пре�
тендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмо�

ві згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи�
сами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформацію про претендента (документ, який містить відо�
мості про претендента щодо досвіду його роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт та терміну виконання робіт (в календарних днях).

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкур�
су, в яких термін виконання робіт — до 15 календарних днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом докуме�
нтів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу організаційної та кадрової роботи регіонального
відділення  до 6 серпня 2004 р. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,   вул. Ком�
сомольська, 58, кімн. 205.

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 12.08.2004 о 10.00,  теле$
фон для довідок 42$85$69.

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: гр. А — верстат ЗП$634, інв. № 09385.
Місцезнаходження: Коростенський район, с. Іскорость.
Балансоутримувач: ВК «Кремінь».
Мета проведення незалежної оцінки:  визначення ринкової вартості об’єкта з

метою продажу  на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість станом на 01.04.2004:

обладнання — 1 од. — 0 тис. грн.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Назва об’єкта: гр. А — верстат фрезерний 6р$82, інв. № 09384.
Місце знаходження:  Коростенський район, с. Іскорость.
Балансоутримувач: ВК «Кремінь».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з

метою продажу  на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість станом на 01.04.2004:

обладнання — 1 од. — 0 тис. грн.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Назва об’єкта: гр. А —  паливно$роздавальні колонки «Нара» інв. № 09510$

09512 .
Місцезнаходження: Коростенський район, с. Іскорость.
Балансоутримувач: ВК «Кремінь».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з

метою продажу  на аукціоні.
Кількість об

,
єктів та їх балансова (залишкова) вартість  станом на 01.04.04:  обла�

днання — 3 од.— 12 грн.
Дата оцінки : 30.06.2004.
Назва об’єкта: гр. А — група інвентарних об’єктів: ЛЕП 10кВт в кар’єрі; ЛЕП

10кВт від підстанції 35/10кВт; низьковольтні та високовольтні мережі в кар’єрі;
зовнішні низьковольтні мережі проммайданчикові.

Місцезнаходження:  Коростенський район, с. Іскорость.
Балансоутримувач: ВК «Кремінь».
Мета проведення незалежної оцінки:  визначення ринкової вартості об’єкта з

метою продажу  на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість станом на 01.04.2004:

обладнання —4 од. — 1,863 тис. грн.
Дата оцінки 30.06.2004.
Назва об’єкта: гр. А — холодильна камера.
Місцезнаходження:  Лугинський район, с. Остапи.
Балансоутримувач:  ПСП «Остапи».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з

метою продажу  на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість станом на 01.04.2004:

обладнання — 1 од. — 64,76 грн.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну доку�

ментацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До під�
твердних документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписан�
ня звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку май�
на, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльно�
сті, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про прете�
ндента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо; практичний досвід роботи з незалежної оцінки майна, у тому числі подіб�
ного майна тощо); один конверт із зазначенням адреси  учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в
інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Регіонального від�
ділення ФДМУ по Житомирській області до 07.08.2004.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвер�
дних документів, що містяться в конверті.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Житомирській об$
ласті (10008, м. Житомир, вул.1 Травня, 20) 12.08.2004.

Тел. для довідок 22�76�17.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

Назва об’єкта оцінки: будівля колишньої школи.
Місцезнаходження об’єкта : Рахівський район, с. Луг.
Кількість основних засобів: один.
Балансова залишкова вартість: інформація відсутня.
Організаційно�правова форма: комунальна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення.
Місцезнаходження об’єкта : Рахівський район, смт Ясіня, вул. Миру, 19.
Кількість основних засобів: один.
Балансова залишкова вартість: інформація відсутня.
Організаційно�правова форма: комунальна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний

відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, за що має підтвер�

джуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку
реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердже�
ного наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355; досвіду роботи суб’єкта оціночної
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діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оціню�
вачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про
оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію (складається
з конкурсної пропозиції та підтвердних документів) в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; інформацію про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особи�
стого досвіду роботи з незалежної оцінки оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна); копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; конкурсну
пропозицію претендента, яка подається у запечатаному конверті і має містити пропо�
зицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну виконання робіт (на конверті необхідно зробити помітку: «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»); письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами.

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ за чотири
робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Ужго�
род, вул. Собранецька, 60.

Конкурс буде проведено у Регіональному відділенні ФДМУ по Закарпатсь$
кій області 12 серпня 2004 р. за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60,
к. 303, о 10.00.

Телефони для довідок: 3�62�68, 3�71�93.

IНФОРМАЦIЯ
Регiонального вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй областi про

оголошення конкурсу з вiдбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцiнки об’єктів приватизації

1. Назва об’єкта: приміщення магазину № 16.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Гайворонський район, ст. Таужне.
Балансоутримувач: Гайворонське державне торговельно�виробниче підприєм�

ство робітничого постачання.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля; загальна пло�

ща — 26,9 м2.
Cпосіб приватизації: аукціон.
2. Назва об’єкта: приміщення магазину № 28.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Гайворонський район, с. Хащувате, вул. За�

лізнична, 4а.
Балансоутримувач: Гайворонське державне торговельно�виробниче підприєм�

ство робітничого постачання.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля; за�

гальна площа — 48,4 м2.
Cпосіб приватизації: аукціон.
3. Назва об’єкта: приміщення магазину № 14.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Гайворонський район, ст. Ємилівка.
Балансоутримувач: Гайворонське державне торговельно�виробниче підприєм�

ство робітничого постачання.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля; за�

гальна площа — 45,0 м2.
Cпосіб приватизації: аукціон.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до�

кументацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсi за встановленою

формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльно�
сті, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); 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; пись�
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо�
ндом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досві�
ду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в
інформації для проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційної роботи Регіона�
льного відділення ФДМУ по Кіровоградській області до 9 серпня 2004 року включно.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвер�
дних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку:
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс вiдбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Кiровоградськiй
областi 12 серпня 2004 року о 14$й годині за адресою: 25009, м. Кiровоград,
вул. Глинки, 2, кiмн. 708.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області про оголошення

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки державного майна

Група інвентарних об’єктів нерухомого майна торговельної бази (промисловий
склад, гараж, адмінбудинок, сховище нафтопродуктів), що знаходяться на балансі
Дніпровсько�Тетерівського державного лісомисливського господарства за адре�
сою: Київська обл., Вишгородський р�н, смт Димер, вул. Революції, 288а.

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого документа пре�
тендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмо�
ві згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи�
сами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформацію про претендента (документ, який містить відо�
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); один конверт із зазна�
ченням  адреси  учасників конкурсу.

Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат
та терміну виконання робіт подаються у запечатаному конверті.  Пропозиції щодо
умов виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру — календарних днях.

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкур�
су, в яких термін виконання робіт не більше 10 календарних днів та умови оплати,
які передбачають оплату послуг експерта покупцем після продажу об’єкта.

Документи до комісії приймаються в десятиденний термін (включно) з моменту
опублікування інформаційного повідомлення за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1,
кімн. 909  (РВ ФДМУ по Київській обл.)

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів від дня опублікування інфор$
мації  за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки,1, кімн. 909 (Регіональне відділення
ФДМУ по Київській області).

Тел. для довідок   296�80�49.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області про оголошення

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки майна

1. Будівля універмагу  «Центральний» загальною площею близько 5 200 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом викупу.
Адреса: м. Сєверодонецьк, пр. Гвардійський, 42.
Балансоутримувач — ВО «Азот».
2. ЦМК – мале державне підприємство «Стандарт».
Мета оцінки — приватизація шляхом викупу.
Адреса: м. Луганськ, вул. Лінія залізничної дороги, 27.
Балансоутримувач — ТОВ «Виробниче підприємство «Стандарт».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено�
го наказом Фонду державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і зареєстро�
ваного в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:  відповідної кваліфі�
кації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Держа�
вному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер�
жавного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юс�
тиції України 28.12.2001 за № 1092/6283;  досвіду суб’єкта оціночної діяльності у
проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;  переліку оцінювачів, які бу�
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку
майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;  письмової
згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до
виконання робіт з оцінки майна;  у разі необхідності – спеціального дозволу на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оці�
ночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудо�
вих відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які ді�
ють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль�
ність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки май�
на за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відпо�
відають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду держа�
вного майна України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропо�
зиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать: заява на участь
у конкурсі за встановленою формою; копія установчого документа претендента; ко�
пії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення ро�
біт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особи�
стого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в
інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відді�
лення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн.206) до
17.00 09.08.2004.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвер�
дних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку:
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 16.08.2004 о 15.00 в Регіональному відділенні ФДМУ
по Луганській області за адресою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.

Телефон для довідок 58�03�30.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області

про оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки

об’єктів приватизації
У зв’язку з отриманням додаткової інформації щодо об’єкта малої приватизації

державної власності — нежитлових вбудованих приміщень першого поверху гур�
тожитку загальною площею 189,5 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Одеське об’�
єднання «Холодмаш» і орендуються ПП «Нектар», комісія з відбору суб’єктів оціно�
чної діяльності на своєму засіданні (протокол від 16.07.2004)  прийняла рішення:

щодо скасування результатів конкурсу по зазначеному об’єкту, який відбувся
26.03.2004; щодо оголошення повторного конкурсу з проведення незалежної оці�
нки — визначення ринкової вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу.

Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення першого поверху гурто�
житку, що знаходиться на балансі ВАТ «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш».

Місцезнаходження об’єкта: 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 10.
Галузь народного господарства: продаж  і здавання в найм нерухомого майна

невиробничого призначення.
Об’єкт: приміщення.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів  станом на 30.11.2003. — 46 539,01

грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — відсутня.
Організаційно�правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів. Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі: наявність відповідної кваліфікації оці�

нювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтверджуватися чинними кваліфі�каційними
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва�
чів Фонду державного майна України,  досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні
оцінки майна, зокрема подібного майна, переліку оцінювачів, які будуть залучені до ви�
конання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна , та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додат�
ково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою
формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докуме�
нтів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та яких буде залучено до прове�
дення 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 Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про пре�
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікацію, особистого досвіду роботи оці�
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним з неза�
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, по проведенню конкурсу. Конкурсну документацію слід подава�
ти до Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області  до 10.08.2004 за адре�
сою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,11�й поверх, кімн. 1113.

Конкурс відбудеться 13.08.2004.
Довідки за телефонами: 731�50�28, 731�50�39.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області про оголошення

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки майна станом на 31.07.2004

1. Нежитлове приміщення площею 31,1 м2, що знаходиться на балансі ВАТ
«Конотопський арматурний  завод».

Юридична адреса: м. Конотоп, вул. Будівельників, 12.
2. Будівля магазину № 71, що знаходиться на балансі ВАТ «Хлібозавод «Заліз�

ничник».
Юридична адреса: ст. Віри, с. Білани.
3. ОНБ (під розбирання) — одноквартирний житловий будинок № 1, що знахо�

диться на балансі ВАТ «Сумсько�Степанівське». (На майданчику є господарські будівлі).
Юридична адреса: Сумський р�н, с. Степаненкове.
4. ОНБ (під розбирання) — одноквартирний житловий будинок № 2, що знахо�

диться на балансі ВАТ «Сумсько�Степанівське». (На майданчику є господарські бу�
дівлі).

Юридична адреса: Сумський р�н, с. Степаненкове.
5. ОНБ (під розбирання) — одноквартирний житловий будинок № 3, що знаходить�

ся на балансі ВАТ «Сумсько�Степанівське»». (На майданчику є господарські будівлі).
Юридична адреса: Сумський р�н, с. Степаненкове.
6. ОНБ (під розбирання) — будинок культури, що знаходиться на балансі ТОВ

«Агрофірма «Мрія».
Юридична адреса: Шосткинський р�н, с. Дубрівка.
Спосіб приватизації зазначених об’єктів: аукціон.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
Претенденти подають таку конкурсну документацію: заяву на участь у конкурсі за

встановленою формою; копію установчого документа претендента; копію свідоцтва пла�
тника податку; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведен�
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими
підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо�
ндом державного майна України; інформацію про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досві�
ду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в
інформації про проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться 19 серпня 2004 року о 10.00 за адресою: м. Суми, вул.
Харківська, 30/1, 4$й поверх, кімн. 3.

Кінцевий термін подачі конкурсної документації 13 серпня 2004 року (включно).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області про оголошення

конкурсу з відбору  суб’єктів оціночної діяльності
Мета проведення незалежної оцінки:  визначення  початкової вартості  об’єкта

незавершеного будівництва (ОНБ)  для продажу на аукціоні (під розбирання).
Назва об’єкта оцінки: ОНБ — школа,  що знаходиться на балансі  Головного квар�

тирно�експлуатаційного управління Міністерства оборони України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 63461, Харківська обл., Зміївський р�н, с. Бла�

годатне.
Галузь народного господарства: —
Кількість об’єктів —  3�поверхова цегляна будівля, (фактично виконано цоколь�

ний поверх), будівельні конструкції.
Балансова залишкова вартість станом на 31.12.2003:  410,00 грн. (без індексації).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна .
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.

Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечата�

ному конверті з описом підтвердних документів  (наказ ФДМУ № 2100 від
25.11.2003): заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють
у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете�
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами;  копію сертифіката  суб’єкта оціночної діяль�
ності, виданого претенденту ФДМУ, інформацію про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особи�
стого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним з незалежної оцінки майна тощо), практичний досвід роботи з не�
залежної оцінки; один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці вимі�
ру — календарних  днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області до  09.08.2004 за адресою:
61022, м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, кім. 205.

Конкурс відбудеться 12.08.2004 у Регіональному відділенні  ФДМУ по Хар$
ківській області за адресою:   61022, м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром,
3$й під’їзд, 5$й поверх, кімн. 230а, о 15.00.

Тел. для довідок: (057)  705�18�59.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області про

проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації

Назва об’єкта оцінки: пакет акцій, що належить державі в статутному капіталі
ВАТ «Красилівський цукровий завод» у кількості 1 625 200 шт., що становить 10%.

Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Красилів,  вул. Центральна, 4а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості пакета акцій з метою

його приватизації шляхом викупу акціонерним товариством з метою анулювання.
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
Організаційно�правова форма —державна власність.
Назва об’єкта оцінки: пакет акцій, що належить державі в статутному капіталі

ВАТ «Красилівське підприємство хлібопродуктів» у кількості 536 701 шт., що стано�
вить 24,815%.

Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Красилів,  вул. М. Грушевського, 148.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення вартості пакета акцій з метою

його приватизації шляхом викупу акціонерним товариством з метою анулювання.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Організаційно�правова форма — державна власність.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд до конкурсної комісії:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
25.12.2003 №2100); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до про�
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та під�
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифі�
ката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 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 оці�
нки майна, у тому числі подібного майна, тощо); один конверт із зазначенням адреси
учасника конкурсу; пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат та
строку виконання робіт (подаються у запечатаному конверті);

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру
— календарних днях. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний досвід по визначенню
ринкової вартості подібного майна.

Конкурс відбудеться 23.08.2004 о 14.00 в приміщенні Регіонального від$
ділення ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул.
Соборна, 75.

Кінцевий термін подання документів: 19.08.2004.
Місцезнаходження комісії, контактні телефони: Регіональне відділення ФДМУ

по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. для
довідок:  79�56�16.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області про проведення

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єкта

Назва об’єкта: підвальне приміщення площею 259,7 м2, яке знаходиться на бала�
нсі ВАТ ХШФ «Спецодяг».

Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Свободи,14а.
Запланована дата оцінки — 31.07.2004.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості об’єкта з

метою його приватизації шляхом викупу.
Кінцевий термін подання документів: 19.08.2004.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд до конкурсної комісії:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
25.12.2003 № 2100); копія установчого документа претендента; копії кваліфікацій�
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом держав�
ного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро�
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); один конверт із
зазначенням адреси учасника конкурсу; пропозиції щодо умов оплати відповідно до
калькуляції витрат та строку виконання робіт (подаються у запечатаному конверті).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру
— календарних днях. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний досвід по визначенню
ринкової вартості  подібного майна.

Конкурс відбудеться 23 серпня 2004 року в 14.00 в приміщенні Регіонально$
го відділення ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, тел. для довідок:  79$56$16.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області про

проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта

Назва об’єкта — майно медпункту (крісло стоматологічне, установка стоматоло�
гічна, апарат УЗІ�101, апарат АПК�2�2шт., апарат «Луч», стіл зуботехнічний, апарат
паяльний зуботехнічний, апарат «Рема», прес), яке знаходиться на балансі ВАТ «Де�
ражнянський цукровий завод».

Місцезнаходження об’єкта — Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Заводська, 5.
Запланована дата оцінки — 30.06.2004.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з

метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта – майно спортивно$оздоровчого комплексу (тренажер спор$

тивний), яке знаходиться на балансі ТОВ «Проектно�конструкторське бюро авто�
матизованих систем управління».

Місцезнаходження об’єкта — Хмельницька обл., м. Кам’янець�Подільський, просп.
Грушевського, 46.

Запланована дата оцінки — 30.06.2004.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості об’єкта з

метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Кінцевий термін подання документів: 12.08.2004.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд до конкурсної комісії:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Положення про

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
25.12.2003 № 2100); копія установчого документа претендента; копії кваліфікацій�
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом держав�
ного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро�
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); один конверт із
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зазначенням адреси учасника конкурсу; пропозиції щодо умов оплати відповідно до
калькуляції витрат та строку виконання робіт (подаються у запечатаному конверті);

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру – календарних днях. Конкурсна документація подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний досвід з визначення
ринкової вартості  подібного майна.

Конкурс відбудеться 16 серпня 2004 року в 14.00 в приміщенні Регіонально$
го відділення ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, тел. для довідок:  79$56$16.

В Регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій області 15.07.2004 від�
булося засідання комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки вартості державної частки в статутному
капіталі ТОВ «Буковинаінтур» (м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 4) в розмірі
50,4%, для подальшої приватизації на конкурентних засадах. Переможцем
конкурсу по даному об’єкту комісія визнала — ТОВ «Міжнародний Бізнес
Центр» (м. Київ, вул. Хрещатик, 44).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області про оголошення

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля.
Адреса об’єкта оцінки:  Ніжинський р�н, с. Світанок, вул. Щорса, 3.
Балансоутримувач: КСП «Яхнівське».
Відомості про об’єкт:  будівля одноповерхова, цегляна.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета проведення оцінки: визначення початкової вартості.
2. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель, споруд та майно колишнього по$

жежного депо.
Адреса об’єкта оцінки:  м. Прилуки, вул. Дружби народів, 38.
Балансоутримувач: ВАТ «Прилуцький завод «Білкозин».
Відомості про об’єкт:  будівля пожежного депо, вбудовані приміщення, що роз�

ташовані на першому поверсі триповерхової житлової будівлі та допоміжні будівлі,
та споруди, що мають єдину технологічну схему.

Спосіб приватизації: аукціон.
Мета проведення оцінки: визначення початкової вартості.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля.
Адреса об’єкта оцінки:  м. Бобровиця, вул. Польова, 35.
Балансоутримувач: Бобровицька філія ВАТ «Чернігівнаф�топродукт».
Відомості про об’єкт: цегляна будівля гаража розмірами 16,4х10,5 м, складається

з боксів для автомобілів.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета проведення оцінки: визначення початкової вартості.
4. Назва об’єкта оцінки: будівля кафе (з поліпшенням).
Адреса об’єкта оцінки:  м. Ніжин, вул. Вокзальна, 6.
Балансоутримувач: Ніжинська дистанція колії.
Відомості про об’єкт:  будівля збірно�розбірної металевої конструкції обкладе�

на цеглою, загальною площею 91,8 м2.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документа�

цію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що міс�
тяться в конверті. До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за
встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці�
ночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ № 2100 від 25.11.2003); копія устано�
вчого документа претендента; 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 претенде�
нтом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (доку�
мент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого  досвіду роботи оцінювачів, 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 запечатаному конверті  і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також терміну  виконання робіт.

Конкурс відбудеться  у Регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській об$
ласті о 15.00 16 серпня 2004 р. за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Документи приймаються до 11 серпня 2004 р. (включно) за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43, к. 325, тел. для довідок (04622) 7�98�84.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області про оголошення
повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть

залучені до проведення незалежної оцінки
1. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво 60$квартирного житлово$

го будинку.
Адреса об’єкта оцінки:  м. Борзна, вул. Енгельса, 25.
Балансоутримувач: УКБ облдержадміністрація.
Відомості про об’єкт:  будівля складається з двох блоків Г�подібної форми розмі�

ром 44х14 м.Будівельна готовність 10%.
Спосіб приватизації: аукціон під добудову.
Мета проведення оцінки: визначення початкової вартості.
2. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво дільничої будівельної бази.
Адреса об’єкта оцінки:  Ічнянський р�н, смт Парафіївка, вул. Леніна, 127а.
Балансоутримувач: ВАТ «Парафіївський цукровий завод».
Відомості про об’єкт: на будівельному майданчику побудовано бетонні

майданчики площею 2 575 м2, склад інертних матеріалів площею 144 м2 на 4 відді�
лення з металевими воротами. На площадці змонтовано бетонозмішувальну уста�
новку СП�145�4 на залізобетонних колонах. Орієнтовно будівельна готовність да�
ного об’єкта становить 30%.

Спосіб приватизації: аукціон під розбирання.
Мета проведення оцінки: визначення початкової вартості.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документа�

цію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що міс�
тяться в конверті. До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за
встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці�
ночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ № 2100 від 25.11.2003); копія устано�
вчого документа претендента; 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 претенде�
нтом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими  підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформацію про претендента (доку�
мент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого  досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатко�
во залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті  і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також терміну  виконання робіт.

Конкурс відбудеться  у Регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській об$
ласті о 15.00 16 серпня 2004 р. за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Документи приймаються до 11 серпня 2004 р. (включно) за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43, к. 325, тел. для довідок (04622) 7�98�84.

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

1. Об’єкт групи А комунальної власності — продовольчий склад, який знахо�
диться на балансі Токарівської сільської ради Білозерського району, та розташова�
ний за адресою: Херсонська обл., Білозерський р�н,  с. Токарівка, вул. Придніпров�
ська, 24.

Спосіб приватизації — викуп юридичною особою — спортивно�оздоровчий лі�
нгвістичний центр «Білозір’я».

Запланована дата оцінки  об’єкта — 31.07.2004.
2. Об’єкт групи Ж комунальної власності — база відпочинку, який знаходиться на

балансі Токарівської сільської ради  Білозерського району , та розташований за ад�
ресою: Херсонська обл., Білозерський р�н, с. Новотягинка, вул. Придніпровська, 51.

 Спосіб приватизації — викуп юридичною особою — спортивно�оздоровчий лі�
нгвістичний центр «Білозір’я» зі збереженням профілю діяльності.

Запланована дата оцінки  об’єкта — 31.07.2004.
3. Об’єкт незавершеного будівництва — каналізаційна насосна станція (рес$

труктуризований ОНБ «Будинок інтернат») розташований за адресою: Херсонсь�
ка обл., м. Цюрупинськ, що знаходиться на балансі  Управління капітального будів�
ництва облдержадміністрації.

Спосіб приватизації — аукціон.
Запланована дата оцінки  об’єкта — 31.07.2004.
Умови продажу: добудувати та використовувати за визначенням покупця.
4.  Вбудоване приміщення офісу загальною площею 173,0 м2, яке знаходиться

на балансі виконкому Новокаховської міської ради ,та розташоване за адресою: м.
Нова Каховка, вул. Дзержинського,47.

Спосіб приватизації — викуп орендарем — ТОВ «Інвест�тепло�газ».
Об’єкт без поліпшень.

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб,єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені для:
визначення вартості цілісного майнового комплексу ДП «Укрмонолітспецбуд»

з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,
визначення вартості цілісного майнового комплексу ДП «ТБО по БОСС Хар�

ківської обл. «Харківжитлобуд» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК
«Укрбуд»,

визначення вартості цілісного майнового комплексу ДП «Запоріжбуд» з метою
передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

визначення вартості цілісного майнового комплексу ДП «Трансмаш» з метою
передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

визначення вартості цілісного майнового комплексу ДП «Виробничо�технічний
вузол зв

,
язку» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

визначення вартості цілісного майнового комплексу ДПІ «Львівський Промбудп�
роект» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

визначення вартості цілісного майнового комплексу ДПІ «Київський Промбудп�
роект» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

визначення вартості цілісного майнового комплексу ДП «ПВ та КТІ «Одеський
«Будпроект» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

визначення вартості цілісного майнового комплексу ДПІ «Придніпровський
Промбудпроект» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

 визначення вартості цілісного майнового комплексу ДП і НДІ промислового
будівництва «Донецький «Промбуд�НДІпроект» з метою передачі до статутного ф�
онду ДАТ «БК «Укрбуд»,

 визначення вартості цілісного майнового комплексу ДП «ДЕВ «Донецького
«ПромбудНДІпроект» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

 визначення вартості цілісного майнового комплексу ДП «Управління по експлу�
атації будівель і споруд» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

 визначення вартості цілісного майнового комплексу ДП «Запорізький учбово�
курсовий комбінат» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

 визначення вартості цілісного майнового комплексу ДП «Навчально�курсовий
комбінат» «Одесбуд» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

 визначення вартості цілісного майнового комплексу ДП «Учбово�виробничий
комбінат «Кривбасбуд» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

 визначення вартості цілісного майнового комплексу «Державного учбового
центру професійного навчання населення з метою передачі до статутного фонду
ДАТ «БК «Укрбуд»,

 визначення вартості цілісного майнового комплексу ДП «Дніпропетровський
державний учбово�виробничий комбінат «Моноліт»  з метою передачі до статутно�
го фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

 визначення вартості цілісного майнового комплексу Малого державного підп�
риємства готель «Затишок» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

 визначення вартості майна  УДБК »Укрбуд» з метою передачі  до статутного
фонду ДАТ «БК «Укрбуд»,

визначення початкової вартості пакета акцій ВАТ «Холдингова компанія «Луга�
нськтепловоз»,

визначення ринкової вартості майна оздоровчого комплексу «Таврія» з метою
викупу об

,
єкта приватизації.

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки  майна,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891.

1. Цілісний майновий комплекс (ЦМК) державного підприємства (ДП)
«Укрмонолітспецбуд».

 Місцезнаходження: 01025, м. Київ, бульв. Перова, 13/2, 
 тел.: 463�76�57, тел/факс: 462�59�85.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майновог�

о комплексу ДП «Укрмонолітспецбуд» з метою передачі до статутного фонду
державного акціонерного товариства (ДАТ)«Будівельна компанія (БК) «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: будівництво.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних

засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій), шт.: основних засобів — 49,нематеріальних активів — 7,
незавершеного будівництва —1.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нематеріальних активів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій) тис. грн.
станом на 30.06.2004: основних засобів — 284,3; нематеріальних активів — 49,1;
незавершеного будівництва — 201,2.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  –  немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт – згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.

Запланована дата оцінки  об’єкта — 31.07.2004.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи: заяву на

участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого документа претенде�
нта; копії кваліфікаційних документів, оцінювачів, які  працюють у штатному складі та
яких  буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись�
мові згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт з оці�
нки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа�
ми; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформацію про претендента  (документ, який містить
відомості про претендента  щодо його досвіду роботи, кваліфікації  та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють  у його штатному складі  та додатково залуча�
ються  ним, з незалежної оцінки  майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну  виконання робіт (не більше 15 календарних днів).

У разі  невідповідності, неповноти конкурсної  документації  або її несвоєчасно�
го подання  претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться  12.08.2004 за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний,
3, кімн.502.

Конкурсна документація приймається до 09.08.2004 (включно) за адресою: м.
Херсон, бульвар Мирний, 3, кімн.502, тел. для довідок 24�33�68.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ у Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891.
Державна власність
Назва об’єкта: будівля адміністративно$побутового корпусу загальною пло$

щею 1 576,4 м2, що знаходиться на балансі ЗАТ «Промбуд�11», м. Рівне, вул. С.
Бандери, 41.

Адреса об’єкта: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Барона
Штейнгеля,100.

Спосіб приватизації — аукціон .
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — сауна, що знаходиться на балансі

ВАТ «Острозький  цукровий завод», Рівненська область, Острозький район, с. Оже�
нин, вул. Заводська, 1.

Адреса об’єкта: Рівненська область, Острозький район, с. Оженин, вул. Заводсь�
ка, 1.

Спосіб приватизації — аукціон.
Кількість об’єктів оцінки: будівля сауни загальною площею 281,4 м2. та 3 одиниці

обладнання.
Запланована дата оцінки об’єктів: 31 липня 2004 року.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено�
го наказом ФДМУ 5.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві

Претендентам потрібно подати до Регіонального відділення ФДМУ по Рівнен�
ській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать.

Заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно додатку №3 По�
ложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака�
зом ФДМУ від  25.11.2003 № 2100). Копія установчих документів. Копії кваліфікацій�
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна.  Письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами. Копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України . Інфор�
мація щодо досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у штатному складі та можливо будуть додатково залучені для виконання
робіт з незалежної оцінки майна у тому числі подібного майна, тощо.

 Конкурсна пропозиція претендента  подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляцію витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, терміну виконання робіт.

Конкурсну документацію подати в регіональне відділення в запечатаному кон�
верті з описом підтвердних документів, які містяться в конверті.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду державного майна
України по Рівненській області о 10.00 годині 16 серпня 2004 року за адресою:
33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77.

Документи на участь у конкурсі  приймаються до 16.00  10 серп�ня 2004 року за
адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня,77. Телефони для довідок: 22�79�40, 63�58�19.

2. ЦМК ДП «Територіальне будівельне об,єднання по будівництву об,єктів
соціальної сфери Харківської області «Харківжитлобуд».

 Місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 16,
 тел.: 706�33�20, тел/факс: 706�33�11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майнового

комплексу ДП « ТО по БОСС Харківської обл. «Харківжитлобуд» з метою передачі до
статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: будівництво.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.: основн�

их засобів —10.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на 30.06.2004 :  основних засобів

— 443,9.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  –  немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
3. ЦМК ДП «Запоріжбуд».
 Місцезнаходження: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39а,
 тел.: 224�06�33.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майнового

комплексу ДП «Запоріжбуд» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».
Галузь народного господарства, види діяльності: будівництво.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних

засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій), шт.:   основних засобів — 1.

Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на 30.06.2004: основних засобів
— 54,1.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —  немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
4. ЦМК ДП «Трансмаш».
 Місцезнаходження: 77300, м. Калуш Івано�Франківської обл., вул. Б. Хмельниць�

кого, 88,  тел/факс: (03472) 2�01�10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майнового

комплексу ДП «Трансмаш» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».
Галузь народного господарства, види діяльності: будівництво. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.: основних

засобів — 56, незавершеного будівництва — 1.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на 30.06.2004:  основних засобів

—1 394,0; незавершеного будівництва —1 716,0.
 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —  немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт – згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою  пос�

тановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
5. ЦМК ДП «Виробничо$технічний вузол зв’язку».
 Місцезнаходження:02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 23, кімн. 633,634, тел.:

517�59�88, тел./факс: 517�59�22.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майнового

комплексу ДП «Виробничо�технічний вузол зв’язку» з метою передачі до статутного
фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: будівництво.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.: осно�

вних засобів — 259.
Балансова залишкова вартість, тис. грн. станом на 30.06.2004 : основних засобів

— 88,7.  
 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —  немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт – згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
6. ЦМК ДП ДПІ «Львівський Промбудпроект».
Місцезнаходження: 79070, м. Львів, пр. Червоної Калини, 35, тел./факс 222�45�55.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майнового

комплексу ДП ДПІ «Львівський Промбудпроект» з метою передачі до статутного
фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: будівництво.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.: основ�

них засобів — 220, нематеріальних активів — 10.
Балансова залишкова вартість, станом на 30.06.2004, тис. грн.: основних засобів

—1 572,4, нематеріальних активів — 7,9.

 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  — немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
7. ЦМК ДПІ «Київський Промбудпроект».
Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1, тел./факс 234�40�14.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майново�

го комплексу ДПІ «Київський Промбудпроект» з метою передачі до статутного
фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: будівництво.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.: осно�

вних засобів (будинки та споруди) —1, нематеріальних активів —11, машини,
обладнання, інвентар — 459.

Балансова залишкова вартість,станом на 30.06.04, тис. грн.: основних засобів
—13 923,216; нематеріальних активів – 14,6085;  машини, обладнання, інвентар
— 461,376.

 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  — немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
8. ЦМК ДП «ПВ та КТІ «Одеський «Будпроект».
 Місцезнаходження: 65012, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, тел.: (0482) 22�31�06,

тел./факс: (048) 728�74�01.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майнового

комплексу ДП «Проектно�вишукувальний та конструкторсько–технологічний інсти�
тут «Одеський «Будпроект» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: будівництво.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних

засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових фі�
нансових інвестицій), шт.: основних засобів — 212, нематеріальних активів — 13,
незавершеного будівництва — 8.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нематеріальних активів, не�
завершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій) станом на
30.06.2004,  тис. грн.: основних засобів — 3 410,3; нематеріальних активів — 0,6;
незавершеного будівництва — 5,9.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
9. ЦМК ДПІ «Придніпровський Промбудпроект».
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 57,  тел.: 45�54�16,

тел./факс: 744�04�35.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майново�

го комплексу Державного проектного інституту «Придніпровський Промбуд�
проект» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: будівництво, проектні роботи.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних

засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових фі�
нансових інвестицій), шт.: основних засобів — 431, нематеріальних активів — 44,
малоцінних матеріальних н/а — 273.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нематеріальних активів, неза�
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій), станом на
30.06.2004, тис.грн.: основних засобів — 2 694,207; нематеріальних активів — 26,83.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891.
10. ЦМК  ДП і НДІ промислового будівництва «Донецький «ПромбудНДІ$

проект».
Місцезнаходження: 83004, м. Донецьк, вул. Університетська, 112,  тел.: (0622)

45�54�16, тел./факс (062) 744�04�35.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майново�

го комплексу Державного проектного і науково – дослідного інституту промис�
лового будівництва «Донецький «ПромбудНДІпроект» з метою передачі до ста�
тутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: будівництво, наукова, науко�
во�технічна.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових фі�
нансових інвестицій), шт.: основних засобів — 864, нематеріальних активів —  116.
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Метою проведення «круглого столу» є визначення актуальних проблем кор�
поративного підприємництва та шляхів посилення ринкового вектора в реалізації осно�
вних соціально�економічних цілей стратегії розвитку України.

Реалізація наміченої мети передбачає висвітлення актуальних проблем розви�
тку економіки України та їх обговорення, визначення передумов, механізмів, пріо�
ритетних напрямів та мотиваційних важелів активізації корпоративного підпри�
ємництва, розвитку малого та середнього бізнесу, забезпечення ефективного
використання переваг ринкового середовища для прискореного розвитку еконо�
міки, 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 корпоративно�

го підприємництва в Україні
Проблеми посилення ролі фондового ринку у розвитку підприємницької діяльності
Проблеми та напрями становлення потужного малого та середнього підприємниц�

тва  в Україні
Проблеми застосування новітніх електронних інформаційних технологій у підпри�

ємницькій діяльності корпорацій
Економічні механізми забезпечення досягнення Україною цілей тисячоліття
Проблеми та напрями реалізації ефективних стратегій конкурен�

тоспроможності економіки України

КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2005—2015 рр.,

ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ТИСЯЧОЛІТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ  ДЕРЖАВИ�ЛІДЕРА

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО$ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  «ВІД ЛІДЕРА$ОСОБИСТОСТІ ДО ДЕРЖАВИ$ЛІДЕРА»

Засідання «круглого столу» відбудеться 20 серпня 2004 р. з 10.15 до 12.15 у
конференц$залі Президент$готелю «Київський» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12).

Про Вашу згоду просимо повідомити Оргкомітет до 1 серпня 2004 р. за адресою:
01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, к. 603, 640.

Телефони для довідок: (044) 239�10�55; 296�95�49; 269�30�35; 296�98�67;
факс (044) 296�96�13.

У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ВІДБУДУТЬСЯ:
семінар�тренінг «Як зберегти та примножити лідерський потенціал

особистості, народу, нації, держави в умовах соціальних трансформацій»;
семінар «Сучасні механізми й управлінські інструменти в формуванні

бренду: особистість, підприємство (товар), держава».

ОРГАНІЗАТОРИ:
АСАМБЛЕЯ ДІЛОВИХ КІЛ; ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ; НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ЖУ�

РНАЛІСТІВ УКРАЇНИ; НАУКОВО�ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ЕКО�

НОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ; МІЖНАРОДНА СПІЛКА ІМІДЖ�

МЕЙКЕРІВ; ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГО ІМІДЖМЕЙКІНГУ; СПІЛКА АКЦІОНЕРІВ УКРАЇНИ; СПІ�

ЛКА ФАХІВЦІВ�ЕКСПЕРТІВ З ЯКОСТІ; ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН В УКРАЇНІ; ДЕРЖАВНА

КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ; ТОРГОВО�ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

УКРАЇНИ; УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА; НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

УПРАВЛІННЯ; ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Запрошуємо представників органів законодавчої та виконавчої вла�
ди, державних та регіональних адміністрацій, міжнародних представ�
ництв в Україні, керівників підприємств різних форм власності, науко�
вців, представників фондів сприяння підприємництву, засобів масо�
вої інформації, та інших заінтересованих осіб взяти участь у засіданні
«круглого столу»

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нематеріальних активів, неза�
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій), станом на
30.06.2004, тис. грн. : основних засобів — 4 475,7; нематеріальних активів — 114,7.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891.
11. ЦМК  ДП ДЕВ «Донецького «ПромбудНДІпроект».
Місцезнаходження: 83004, м. Донецьк, вул. Університетська, 112, тел. 55�44�81.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майнового

комплексу ДП «Дослідно–експериментальне виробництво  «Донецького «Пром�бу�
дНДІпроект» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: будівельна промисловість, за�
лізобетонні вироби, поліетілен.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових фі�
нансових інвестицій), шт.: основних засобів  — 153.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нематеріальних активів, неза�
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій), станом на
30.06.2004, тис. грн.: основних засобів  — 1 308,8.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  — немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
12. ЦМК  ДП «Управління по експлуатації будівель і споруд».
Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 23, тел.: 517�54�36, тел./

факс 517�58�72.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майнового

комплексу державного підприємства «Управління по експлуатації будівель і спо�
руд» з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: експлуатація службових будинків.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних

засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових фі�
нансових інвестицій), шт.: основних засобів — 42,нематеріальних активів — 1.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нематеріальних активів, неза�
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій), станом на
30.06.2004, тис. грн.: основних засобів  — 6,2; нематеріальних активів — 0,6.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  — немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
13. ЦМК  ДП «Запорізький учбово$курсовий комбінат».
Місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 9, тел.: 33�04�11, тел./факс

220�10�21.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майнового

комплексу ДП «Запорізький учбово�курсовий комбінат» з метою передачі до ста�
тутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: експлуатація службових будинків.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних

засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових фі�
нансових інвестицій), шт.: основних засобів — 51, нематеріальних активів — 2.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нематеріальних активів, неза�
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій), станом на
30.06.2004 тис.грн.: основних засобів — 304,4; нематеріальних активів — 1,1.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —  немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
14. ЦМК  ДП «Навчально$курсовий комбінат «Одесбуд».
Місцезнаходження: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 2, тел./факс: 22�21�37.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майнового

комплексу ДП «Навчально�курсовий комбінат» «Одесбуд» з метою передачі до
статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: підготовка кадрів.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних

засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових фі�
нансових інвестицій), шт.: основних засобів — 23,нематеріальних активів — 98.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нематеріальних активів, неза�
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій), станом на
30.06.2004 тис. грн.: основних засобів — 252,2; нематеріальних активів — 11,5.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
15. ЦМК  ДП «Учбово$виробничий комбінат «Кривбасбуд».
Місцезнаходження: 50051, м. Кривий Ріг, вул. Вітчизни, 9, тел. 23�22�48, тел./факс

23�31�30.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майнового

комплексу ДП «Учбово�виробничий комбінат «Кривбасбуд» з метою передачі до
статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: підготовка і підвищення квалі�
фікації робітників  та інших працівників.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових фі�
нансових інвестицій), шт.: основних засобів — 20.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нематеріальних активів, неза�
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій), станом на
30.06.2004, тис. грн.: основних засобів —  441,9.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  — немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
16. ЦМК  Державного учбового центру професійного навчання населення.
Місцезнаходження: 40031, м. Суми, вул. Курська, 143, тел.: 24�14�26, 24�15�00,

тел./факс: 24�32�51.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майнового

комплексу Державного учбового центру професійного навчання населення з ме�
тою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: освіта, навчання, підготовка  та
перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації населення.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових фі�
нансових інвестицій), шт.: основних засобів — 145, нематеріальних активів  —  2.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нематеріальних активів, незавер�
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій), станом на 30.06.04, тис.
грн.: основних засобів — 565,6; нематеріальних активів — 0,6.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
17. ЦМК ДП «Дніпропетровський державний учбово$виробничий комбінат

«Моноліт».
Місцезнаходження: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Ю. Савченка, 97,  тел./факс

42�36�01.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майнового

комплексу ДП «Дніпропетровський державний учбово�виробничий комбінат «Мо�
ноліт»  з метою передачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: освіта.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засо�

бів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій), шт.: основних засобів — 28,нематеріальних активів (бібліотека) — 11,5.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нематеріальних активів, неза�
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій), станом на
30.06.2004, тис. грн.: основних засобів — 244,0; нематеріальних активів (бібліоте�
ка) — 3,2

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  — немає.
Дата оцінки: 31.07.04.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
18. ЦМК  малого державного підприємства готель «Затишок» з метою пе$

редачі до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».
Місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 10, тел. 245�38�96, тел./факс

245�29�92.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного майнового

комплексу малого державного підприємства готель «Затишок» з метою передачі
до статутного фонду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: готельне господарство, готе�
льні послуги.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових фі�
нансових інвестицій), шт.: основних засобів — 423.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нематеріальних активів, неза�
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій), станом на
30.06.2004, тис. грн.: основних засобів — 334,0.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  — немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
19. Майно УДБК «Укрбуд».
Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 23,  тел.: 517�43�23, тел./факс:

517�41�88.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості майна Української

державної будівельної корпорації «Укрбуд» з метою передачі  до статутного фо�
нду ДАТ «БК «Укрбуд».

Галузь народного господарства, види діяльності: управління державного рівня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних

засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових фі�
нансових інвестицій), шт.: основних засобів —  44.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нематеріальних активів, неза�
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій), станом на
30.06.2004, тис. грн.: основних засобів — 5 306,0.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —  немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
20. Пакет акцій ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз».
 Місцезнаходження: 91005, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107, тел.: 52�72�69, тел./факс

58�42�09.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості пакета

акцій ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз».
Галузь народного господарства, види діяльності: важке машинобудування, ви�

робництво тепловозів, дизель�потягів, електропотягів.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основ�

них засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгостроко�
вих фінансових інвестицій), шт.: основних засобів — 12 959, нематеріальних ак�
тивів — 50, незавершеного будівництва —12, довгострокових фінансових інве�
стицій — 17.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн.: 54 796,171.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, нематеріальних активів, неза�
вершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій), станом на
30.06.2004, тис. грн.: основних засобів — 150 346,0; нематеріальних активів —
361,0; незавершеного будівництва — 17 943,0 довгострокових фінансових інве�
стицій — 6 517,0.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —  так.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — 30 календарних днів.
21. Майно оздоровчого комплексу «Таврія».
Місцезнаходження: АРК, м. Ялта, смт Форос, с. Олива, вул. Південнобережне

шосе,  107.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна оздо�

ровчого комплексу «Таврія» з метою викупу об’єкта приватизації.
Галузь народного господарства, види діяльності: організація відпочинку насе�

лення.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.: осно�

вних засобів — 2 (два котеджі загальною площею по 297 м2 кожний).

Балансова  вартість (основних засобів), станом на 21.07.2004, тис. грн.: котеджу
№1 — 80,923; котеджу № 2 — 80,923.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  — немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповід�

но до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності , затвер�
дженого наказом  Фонду державного майна України 25.11.2003 № 2100 і зареє�
строваного Міністерством юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтвер�

джуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку
реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвер�
дженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і за�
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досві�
ду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема, подібного
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оці�
нки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціноч�
ної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;

у разі необхідності – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’я�
заною з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності, або від�
повідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єк�
том оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють  на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності , виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та  професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оці�
нки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна України
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних
документів

До підтвердних документів належить:
заява на участь у конкурсі ( за встановленою формою); копія установчого доку�

мента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за
сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете�
нденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (доку�
мент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі�
фікації та особистого  досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’яза�
них з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду державно�
го майна України (вул. Кутузова ,18/9, кімната 504)  до 18.00 5 серпня 2004 року.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтве�
рдних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмі�
тку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». Перепустки  до загаль�
ного відділу Фонду державного майна України видаються по вул. Кутузова, 18/7,
кімната 411/1. Телефон для довідок : 294�56�36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України 11 серпня 2004
року о 15.00.

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб,єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені для: визначення вартості пакета акцій
ВАТ «Нафтопереробний комплекс «Галичина».

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки  майна, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891.

Пакет акцій ВАТ «Нафтопереробний комплекс «Галичина».
Місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82,

тел. 2�12�25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості пакета акцій ВАТ

«Нафтопереробний комплекс «Галичина».
Галузь народного господарства, основні види продукції, що виробляються: на�

фтопереробна промисловість, продукти нафтопереробки.
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства, тис.

грн.:  8 706, 7.
Організаційно�правова форма: колективна.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт: 14 календарних днів.
Термін виконання робіт —  згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповід�

но до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер�
дженого наказом  Фонду державного майна України 25.11.2003 № 2100 і зареє�
строваного  Міністерством юстиції України 19.12.2003  за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність: відповідної кваліфі�
кації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтверджуватися чинними квалі�
фікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державно�
му реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації  фізичних осіб
(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер�
жавного 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 бу�
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку
майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного  майна; письмової
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ДО    ВІДОМА
Відповідно до наказу ФДМУ від 15.07.2004 №1460 у зв’язку з отриманням Смілянцем С. М. нового кваліфікаційного свідоцтва

оцінювача від 19.06.2004 МФ №1371, виданого ФДМУ і Українською комерційною школою, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 12.08.2002 №1887, видане ФДМУ Смілянцю С. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 19.07.2004 №1481 у зв’язку з отриманням Сташком В. І. нового кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача від 03.07.2004 МФ №1585, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 07.06.2004 №1331, видане ФДМУ Сташку В. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 19.07.2004 №1480 у зв’язку з отриманням Лебедєвою Л. П. нового кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача від 19.06.2004 МФ №1321, виданого ФДМУ і Українською комерційною школою, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 16.01.2002 №14, видане ФДМУ Лебедєвій Л. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 19.07.2004 №1479 у зв’язку з отриманням Гудзь О. В. нового кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача від 19.06.2004 МФ №1299, виданого ФДМУ і Українською комерційною школою, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 23.09.2002 №2656, видане ФДМУ Гудзь О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 19.07.2004 №1478 у зв’язку з отриманням Витвицьким В. М. нового кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача від 03.07.2004 МФ №1557, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 29.12.2003 №926, видане ФДМУ Витвицькому В. М.

Згідно з наказом ФДМУ від 19.07.2004 №1474 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
13.09.2002 №1315/02, виданий ФДМУ приватному підприємцю Сіушкіну Владиславу Афлатуновичу,
с. Вишневе Ріпкинського району Чернігівської області.

Рівненська квартирно$експлуатаційна частина району Західного оперативного командування
Міністерства оборони України проводить конкурс на право укладення договорів оренди

нерухомого військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина А4077, адреса: м. Дубно, вул.

Грушевського, військове містечко №1, інв. №170.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 1 441,5 м2 двоповерхові

будівлі (тренажер) в м. Дубно, військове містечко №1 по вул. Грушевського, інв. №170.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта:
виконання капітального ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря;

використання нежитлових приміщень під Державну автомобільну інспекцію.
Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством, становить 1 грн. за місяць (без ПДВ).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенню місячного строку з моменту  опублікування

об’яви.
Телефон для довідок: (0362) тел/факс 22�31�97.

Спосіб розміщення
Початок

АкціїТермін розміщення  Частка в
СФ, %Кількість,

шт.
Вартість,

грн.
Закінчення

1 Закріплюється у державній власності
2 Передано до холдингів
3 Власність організації орендаторів
4 Пільговий продаж акцій

4.1 працівникам підприємства, майно якого приватизується
4.2 іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання

акцій
4.3 керівникам підприємства, які мають право на додаткове

придбання акцій
5 Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними

паперами
5.1 на фондових біржах
5.2 в позабіржових фондових торговельних системах

6 Продаж пакетів акцій громадянам та фінансовим
посередникам через Державну акціонерну компанію
«Національна мережа аукціонних центрів»
за кошти (тільки для об’єктів групи В)

6.1 на спеціалізованому аукціоні за грошові кошти
6.2 на відкритому грошовому регіональному аукціоні

7 Продаж пакетів акцій за курсом
8 Продаж пакетів акцій на відкритих торгах
9 Продаж пакетів акцій на міжнародних

фондових ринках
Разом:

№
пор.

— — — — —
— — — — —
— — — — —

IV кв. 2004 р. І кв. 2005 р. 914150 914,15 9,24
IV кв. 2004 р. І кв. 2005 р. 198900 198,90 2,01
IV кв. 2004 р. І кв. 2005 р. 220320 220,32 2,23

IV кв. 2004 р. І кв. 2005 р 494930 494,93 5,00

IV кв. 2004 р. І кв. 2005 р. — — —

    IV кв. 2004 р.        І кв. 2005 р. — — —
— — — — —
— — — — —

        —        — — — —
        —        — — — —
IV кв. 2004 р. ІІ кв. 2005 р. 9084450 9084,45 90,76

— — — — —
— — — — —

9898600 9898,60 100,0

План розміщення акцій ВАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод», яке є правонаступником
державного підприємства «Гайворонський тепловозоремонтний завод»

Статутний фонд становить 9 898,6 тис. грн.
Номінальна вартість акції — 1,0 грн.
Вид акцій: прості іменні.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладення договору  оренди нерухомого майна

Назва об’єкта оренди: два будиночки бази відпочинку у Тростянецькому районі у заплаві р. Ворскла на землях
Зарічанської сільської ради, що знаходяться на балансі ВАТ «Тростянецький комбінат хлібопродуктів».

Нежитлове приміщення розташоване за адресою: Тростянецький р�н, заплава р. Ворскла, землі
Зарічанської сільської ради.

Основні вимоги щодо умов конкурсу:
найбільша запропонована орендна ставка відсотків до вартості нерухомого майна порівняно з орендною ставкою,

встановленою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 768 зі змінами та доповненнями;
ефективне використання об’єктів оренди;
строк оренди — 11 місяців з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства;
вжиття заходів щодо захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації

об’єктів;
забезпечення пожежної безпеки та страхування орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю;
своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи:
лист�заяву на участь у конкурсі та конкурсні пропозиції, які містять: відомості про претендента (належним чином

оформлену довіреність, видану представнику юридичної особи; копії установчих документів, засвідчені в
нотаріальному порядку (для юридичних осіб); відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу);

для учасників конкурсу, які є фізичними особами, — декларацію про доходи;
в окремому запечатаному непрозорому конверті із зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації з

позначкою «на конкурс по оренді» зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, техніко�економічне обґрунтування
оренди, запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації
об’єкта  і таке інше.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування інформації в газеті
«Відомості приватизації» за адресою: 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, Регіональне відділення ФДМУ по
Сумській області.

Конкурс буде проведено через 5 календарних днів після закінчення терміну приймання заяв за
адресою: 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, кімн. 3, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській
області.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди регіонального відділення за тел. (0542) 36�11�33.

УМОВИ КОНКУРСУ
на право укладення договору оренди цілісного майнового комплексу

автотранспортного підприємства «Юг$92»
1. Назва об’єкта: автотранспортне підприємство «Юг�92», обумовлене як майно, що належить Автономній

Республіці Крим.
Адреса: м. Сімферополь, пров. Виробничий, 8.
Склад необоротних активів об’єкта оренди: будівлі: адміністративний корпус, диспетчерська, профілактор, закриті

бокси — 2 од., цехи — 2 од., склад, профілакторій вантажних автомобілів, ремонтні майстерні, котельня, мийка
автомобілів; споруди — 4 од.; машини та устаткування, інші (необоротні активи 2,3 груп) — 37 од.

Земельна ділянка загальною площею 1,5 га.
Можливо уточнення зазначених даних після проведення інвентаризації.
Основний вид діяльності — автомобільне господарство і ремонт вантажних автомобілів.
Ступінь прибутковості об’єкта оренди за останній рік — відповідно до звіту про фінансові результати за 2003 рік

— збиток від операційної діяльності становить 23,9 тис. грн.
2. Умови конкурсу:
ступінь перевищення (у %) орендної плати у порівнянні з орендною платою, визначеною відповідно до вимог

Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить Автономній Республіці Крим,
затвердженої постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідно до цільового призначення
об’єкта оренди; ефективність використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю
виробничої діяльності; наявність інвестиційної програми щодо технічного переозброєння підприємства і розвитку
виробничих потужностей, із зазначенням обсягів і термінів внесення інвестицій. У випадку невиконання програми
Фонд майна Автономної Республіки Крим виступить з вимогою дострокового розірвання договору оренди;
пропозиції щодо надання допомоги Гвардійській загальноосвітній школі І—ІІІ ступінів № 1 Сімферопольського
району в придбанні музичної апаратури; у разі потреби проведення переоцінки необоротних активів
автотранспортного підприємства «Юг�92»  відповідно до Положення (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні,
орендар забезпечує оплату витрат на її проведення; дотримання вимог експлуатації об’єктів оренди, забезпечення
повного завантаження; збереження наявних і створення нових робочих місць; вживання заходів щодо захисту
навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта; створення безпечних і
нешкідливих умов праці.

3. Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі; відомості про учасника конкурсу; належним чином оформлену довіреність, видану

представнику юридичної особи;
для учасників конкурсу, що є юридичними особами:
копії установчих документів, посвідчені у нотаріальному порядку; відомості про фінансове положення учасника конкурсу;

баланс підприємства (форма №1); звіт про фінансові результати (форма №2); звіт про рух коштів (форма №3);
для учасників конкурсу, що є фізичними особами:
копію паспорта; копію ідентифікаційного коду; свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

декларацію про доходи; розшифровку дебіторської і кредиторської заборгованостей із вказівкою дати їх виникнення;
техніко�економічне обґрунтування укладення договору оренди (варіанти поліпшення об’єкта оренди);

4. Учасники конкурсу подають у запечатаному пакеті в одному примірнику:
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, зазначених у пункті 2;  належним чином оформлені документи учасника

конкурсу (згідно з пунктом 3); зобов’язання щодо забезпечення сплати орендної плати (застава майна і т.п.); при
наявності додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта.

5. Термін прийняття заяв і документів — протягом 30 календарних днів після опублікування умов конкурсу в
газеті «Відомості приватизації» за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд майна
Автономної Республіки Крим, каб. 10, тел. 241�259.

 Конкурс буде проведено через 30 днів після опублікування умов у газеті «Відомості приватизації».

Кількість акцій — 9 898 600 шт.
Форма випуску акцій — бездокументарна.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади голови правління ВАТ «Кварцсамоцвіти»

Адреса: Житомирська область, м.  Володар�Волинський, 65054.
Тел.:  (04145) 2�21�59, 7�82�28, 2�14�01.
Вимоги до кандидатів:
досвід практичної роботи на керівних посадах не менше 5 років;
вища освіта.
Для участі у конкурсі подаються:
заява про участь в конкурсі; заповнений у встановленому порядку особовий листок з обліку кадрів з наклеєною

фотокарткою; автобіографія; копії документів про освіту; план роботи на посаді голови правління ВАТ; програма
поліпшення фінансово�економічного стану ВАТ або програма виходу з кризового стану; листи�подання з організацій,
які рекомендують учасника (у разі їх наявності).

Документи приймаються протягом 30 днів з дати оголошення конкурсу за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,
18/9. Тел./факс: 296�53�96.

Фонд державного майна України висловлює глибоке співчуття заступникові
Голови Фонду Д. М. Парфененку у зв’язку з тяжкою втратою – смертю батька

 Миколи Дмитровича

ДЕРЖАВНА  АКЦІОНЕРНА  КОМПАНIЯ

«НАЦІОНАЛЬНА  МЕРЕЖА  АУКЦІОННИХ  ЦЕНТРIВ»
До уваги керівників підприємств  реєстраторів та емітентів цінних паперів

Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» 18 листопада 2003 року зареєстрована
як Інформаційне агентство і відповідно до договору з Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України
№ 13 від 22.01.2004 розміщує річну звітність акціонерних товариств та підприємств — емітентів облігацій на Web�
сайті www.aaa.ua

Річний звіт відкритого акціонерного товариства та підприємства — емітента облігацій надсилається для
оприлюднення відповідно до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами
або емітентами облігацій, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 72 від 09.06.98 (зі змінами, внесеними рішенням
ДКЦПФР № 3 від 17.01.2000 та № 16 від 27.01.2004).

Річний звіт закритого акціонерного товариства надсилається для оприлюднення відповідно до вимог Положення
про подання річного звіту закритими акціонерними товариствами, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 227 від
03.06.2003.

Електронна адреса для приймання електронної форми річних звітів: zvit@aaa.ua.
Адреса для подання дискет: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15, 3�й поверх, Управління маркетингу.
Http//:www.aaa.ua.
Телефон/факс: (044) 516�52�77.
Тарифи на розміщення річної звітності емітентів (з ПДВ):
для відкритого акціонерного товариства — 270 грн.
для закритого акціонерного товариства — 200 грн.
Реєстраторам пропонуємо укласти договір на оприлюднення інформації емітентів. Під час укладання договору

реєстратору надається знижка до 40%.
Запрошуємо до співробітництва!

згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності,
до виконання робіт з оцінки майна; у разі необхідності — спеціального дозволу на
провадження діяльності, пов’язаною з державною таємницею, виданого суб’єкту
оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у тру�
дових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють  на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону Укра�
їни «Про оцінку майна, майнових прав та  професійну оціночну діяльність  в Україні»,
якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу нпотрібно подати до Фонду державного майна України
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних
документів.

До підтвердних документів належить:
заява на участь у конкурсі ( за встановленою формою); копія установчого докуме�

нта претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у шта�
тному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенде�
нтом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяль�
ності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його до�
свіду роботи, кваліфікації та особистого  досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна,
у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в
інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду державно�
го майна України (вул. Кутузова ,18/9, кімната 504)  до 18.00 5 серпня 2004 року.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтве�
рдних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмі�
тку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». Перепустки  до загаль�
ного відділу Фонду державного майна України видаються по вул. Кутузова, 18/7,
кімната 411/1. Телефон для довідок : 294�56�36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України 11 серпня 2004
року о 15.00.
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Тел. редакції: (044) 200$36$58, тел./факс 294$33$77, «ВП» в Internet: http://www.spfu.gov.ua, е$mail:journal@spfu.kiev.ua
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друкування —

комбінат друку видавництва
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Ум. друк. арк. 5,58.
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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.

Д О   В І Д О М А

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


