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ПАКЕТИ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення

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

Центральний апарат Фонду державного
майна України

Код за
ЄДРПОУ Назва ВАТ           Розмір пакета,

       (%)

05763797 Холдингова компанія          76
Луганськтепловоз

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

Свої пропозиції надсилайте за адресою: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, Управління конкурсного продажу.

Телефони для довідок: (044) 296�59�77, 294�33�53, факс:
294�56�16.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Пульсар»
(м. Шепетівка), що має стратегічне значення

для економіки та безпеки держави
1. Дані про емітента:
код за ЄДРПОУ — 21316894;
повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ) —

відкрите акціонерне товариство «Пульсар»;
місцезнаходження ВАТ — Україна, 30400, м. Шепетівка,

вул. Економічна, 27; телефон (03840) 5�10�16; телефакс
(03840) 5�27�57.

ВАТ не займає монопольного становища на відповідному
товарному ринку.

2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
на конкурсі пакет акцій у кількості 73 476 730 шт., що стано�
вить 99,94% статутного фонду ВАТ «Пульсар».

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 18 369 190 грн.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна. Акції зарахо�

вані на рахунок Фонду державного майна України у цінних
паперах № 005515, відкритий зберігачем ТОВ «Підприємс�
тво «Росан�Цінні папери» (адреса: 79035, м. Львів, вул. Піс�
чана, 135, тел. 0322�22�53�87).

4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 18 381 000 грн.
Основна номенклатура продукції: побутові пилососи, пи�

лососи для прибирання пасажирських вагонів, товари на�
родного споживання, зварювальне обладнання, а також ли�
варне (литво алюмінієве, магнієве) виробництво, механіч�
не виробництво, слюсарно�каркасне виробництво, вироб�
ництво гальванопокриття, пластмас, лако�фарбувальних по�
криттів, плат поверхневого монтажу.

Кількість робочих місць — 486.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться

ВАТ: земельна ділянка надана у постійне користування на
підставі рішення виконкому Шепетівської міської Ради де�
путатів трудящих від 19.12.1974 і становить — 20,45 га.

Основні цехи в кількості 8 шт., загальною площею 17 610
м2;

допоміжні цехи в кількості 3 шт., загальною площею 1 400
м2.

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. 1 597 2 244 2 636 1 104

Балансовий прибуток, тис. грн. �1 658 �288 �209 �162

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 231 255 206 151

Кредиторська заборгованість, тис. грн. 860 1 101 1 104 1 623

Рентабельність, % 8,6 7,9 6,9 5,7

Вартість активів, тис. грн. 20 943 20 079 19 632 19 389

5. Фіксовані умови конкурсу:
 погасити заборгованість ВАТ із заробітної плати праців�

никам підприємства протягом 90 днів з дати підписання до�
говору купівлі�продажу у сумі 196,3 тис. грн.;

погасити заборгованістьі ВАТ перед Пенсійним фондом та
бюджетом протягом одного року з дати підписання договору
купівлі�продажу у розмірі у сумі 984,0 тис. грн., у тому числі:

перед Пенсійним фондом у сумі 719,0 тис. грн.;
перед бюджетом у сумі 265,0 тис. грн.;
 здійснювати  програми  технічної  реконструкції  вироб�

ництва, впроваджувати прогресивні технології на ВАТ;
 не допускати розірвання трудових договорів з працівни�

ками підприємства, що приватизується, з ініціативи власни�
ка або уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня
переходу до нього права власності, за винятком звільнення
на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю Укра�
їни або вчинення працівником дій, за які законодавством пе�
редбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;

дотримуватися тих видів діяльності, обсягів виробництва
ВАТ, які є на момент підписання договору купівлі�продажу;

виконувати мобілізаційні завдання, визначені для ВАТ;
виконувати вимоги Закону України «Про захист економіч�

ної конкуренції»;
 забезпечувати зниження частки виробництва з небезпе�

чними та шкідливими умовами праці і зменшення рівня їх
впливу на працюючих;

 забезпечувати витрати на охорону праці не менше 0,5 від�
сотка від суми реалізованої продукції на рік;

 здійснювати роботи щодо захисту довкілля, дотримува�
тись екологічних норм.

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

курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит�
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його ді�
яльності;

бізнес�план або техніко�економічне обґрунтування після�
приватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайня�
тості працівників підприємства, пропозицію інвестора з за�
значенням максимального розміру інвестицій, термінів та
порядку їх внесення.

6. Інші умови конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника відповідно

до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у
процесі приватизації, затвердженого спільним наказом Фо�
нду державного майна України, Антимонопольного комітету
України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ри�
нку від 13 вересня 2000 року № 1908/11/271, зареєстровано�
го у Міністерстві юстиції 28 вересня 2000 року за №665/4885.

7. Для участі в конкурсі потенційний покупець:
7.1. сплачує 1 836 919 грн. як конкурсну гарантію на такий розра�

хунковий рахунок Фонду державного майна України: №
37316021000058 ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945, одержувач: Фонд державного майна України. При�
значення платежу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі з
продажу пакета акцій ВАТ «Пульсар»;

7.2. сплачує 17 грн. реєстраційного збору на такий розра�
хунковий рахунок Фонду державного майна України: №
37183500900028, ОПЕРУ ДКУ, М.Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945, одержувач: Фонд державного майна України. Призна�
чення платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з
продажу пакета акцій ВАТ «Пульсар».

7.3. подає 2 примірники підтвердних документів та конкур�
сних пропозицій. Конкурсні пропозиції та підтвердні докуме�
нти подаються до органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт.

Конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та

запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Ко�
нкурсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адре�
си Фонду державного майна України і назви конкурсу.

Конверти з підтвердними документами об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Пі�
дтвердні документи» із зазначенням на ньому тільки адре�
си Фонду державного майна України та назви конкурсу.

На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні доку�
менти» не повинно міститись ніякої інформації, за допо�
могою якої можна було б ідентифікувати потенційного по�
купця.

8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій і
підтвердних документів — за сім днів до початку прове�
дення конкурсу .

9. Адреса приймання конкурсних пропозицій та підтве�
рдних документів: 01133, м. Київ, вул Кутузова,18/9, Фонд
державного майна України, кімната 504, понеділок—четвер
з 9.00—18.00, п’ятниця з 9.00—16.45. В передсвяткові дні з
9.00—15.45.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідуван�
ня ВАТ можна отримати щодня, крім вихідних та святкових
днів, з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях
— з 9.00 до 16.45 за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузо�
ва,18/9, Фонд державного майна України, Управління кон�
курсного продажу (кімн. 604).

Телефони для довідок: (044) 296�59�77, 294�33�53.
10. Ознайомитись з ВАТ «Пульсар» та отримати доклад�

ну інформацію можна за адресою: Україна, 30400, м. Ше�
петівка, вул. Економічна, 27. Телефон (03840) 5�10�16; теле�
факс (03840) 5�27�57.

11. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Пульсар»
відбудеться через 50 календарних днів після публікаH
ції цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».

12. Для придбання акцій у бездокументарній формі ви�
пуску фізичні та юридичні особи повинні укласти договір
про відкриття рахунка у цінних паперах з обраним збері�
гачем.

Додаткові умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ «Пульсар»

1. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є
дотримання ними однієї з таких умов:

провадження протягом не менш як трьох років економі�
чної діяльності з виробництва зварювального та іншого
електроустаткування;

провадження протягом не менш як трьох років економі�
чної діяльності з виробництва продукції, яка використову�
ється у виробництві зварювального та іншого електроуста�
ткування;

провадження протягом не менш як трьох років економі�
чної діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої
використовуються зварювальне та інше електроустатку�
вання;

провадження протягом не менш як трьох років економі�
чної діяльності з оптової торгівлі і посередництва у торгів�
лі електропобутовими приладами, іншим промисловим об�
ладнанням;

здійснення не менш як року безпосереднього контролю
на підприємствах, що провадять економічну діяльність, ви�
значену в абзацах другому�п’ятому цього пункту.

2. Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в порядку,
які встановлені Положенням про порядок проведення кон�
курсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних то�
вариств, створених у процесі приватизації та корпорати�
зації, та інформаційним повідомленням Фонду державно�
го майна України про проведення конкурсу з продажу па�
кета акцій ВАТ «Пульсар» надати інформацію про осіб, по�
в’язаних з ним відносинами контролю за господарською
діяльністю відповідно до статті 1 Закону України «Про за�
хист економічної конкуренції».

До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов’язаних з ними відносинами кон�
тролю, з якої неможливо встановити суб’єктів господарю�
вання, що будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ
«Пульсар».

Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у кон�
курсі не допускаються.

К О Н К У Р С И ����    К О Н К У Р С И

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296H59H77
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6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника відповідно

до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених в
процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спі�
льним наказом Фонду  державного майна України, Антимо�
нопольного комітету України та Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 1 259 090 грн. як конкурсну гарантію на розра�

хунковий рахунок Фонду державного майна України №
37316021000058, в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945, одержувач — Фонд державного майна
України. Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі
у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Електромеханічний
завод «Магніт».

7.2. Сплачує 17 гривень реєстраційного збору на рахунок
Фонду державного майна України № 37183500900028 в ОПЕРУ
ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945,одер�
жувач — Фонд державного майна України. Призначення пла�
тежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу
пакета акцій ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт».

7.3. Подає по 2 примірники підтвердних документів та кон�
курсних пропозицій. Конкурсні пропозиції та підтвердні до�
кументи подаються до органу приватизації одночасно. Кож�
ний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних доку�
ментів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом
«Конкурсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адре�
си Фонду державного майна України і назви конкурсу.

Конверти з підтвердними документами об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Під�
твердні документи» із зазначенням на ньому тільки адреси
Фонду державного майна України та назви конкурсу.

На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні докумен�
ти» не повинно міститись ніякої інформації, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій і під�
твердних документів — за сім календарних днів до початку
проведення конкурсу.

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

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Електромеханічний
завод «Магніт».

Для отримання пакета документації про конкурс та дозволу
на відвідання ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» необ�
хідно звернутись до Фонду державного майна України в
Управління конкурсного продажу (кімната 614, тел.: 294�33�53,
296�59�77).

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа�
цію можна з 9.00 до 16.30 щодня, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: Україна, 19000, м. Канів, Черкаська обл.,
вул. Леніна, 161, тел.: (04736) 3�81�96, 3�86�59.

11. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «ЕлектромеH
ханічний завод «Магніт» відбудеться через 45 календаH
рних днів після опублікування цієї інформації в газеті
«Відомості приватизації», за адресою: м. Київ, вул. КуH
тузова 18/9, Фонд державного майна України. Телефон
для довідок: 294H33H81.

Додаткові  умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт»

1. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є до�
тримання ними однієї з таких умов:

провадження протягом не менш трьох років економічної
діяльності з виробництва електронно�обчислювальних машин
чи іншого устаткування для оброблення інформації;

провадження протягом не менш трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції, яка використовується у
виробництві електронно�обчислювальних машин чи іншого
устаткування для оброблення інформації;

провадження протягом не менш трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої викори�
стовуються електронно�обчислювальні машини чи інше уста�
ткування для оброблення інформації;

провадження протягом не менш трьох років економічної ді�
яльності з оптової торгівлі електронно�обчислювальними ма�
шинами чи іншим устаткуванням для оброблення інформації.

2. Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в порядку
встановлених Положенням про порядок проведення конкур�
сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, та ін�
формаційним повідомленням Фонду державного майна
України про проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» надати інформацію
про осіб, пов’язаних з ним відносинами контролю за госпо�
дарською діяльністю відповідно до статті 1 Закону України
«Про обмеження монополізму та недопущення недобросові�
сної конкуренції у підприємницькій діяльності».

До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов’язаних з ними відносинами конт�
ролю, з якої неможливо встановити суб’єктів господарюван�
ня, що будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ «Елек�
тромеханічний завод «Магніт».

Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конку�
рсі не допускаються.

Претендент на участь у конкурсі підтверджує свою відпові�
дність кваліфікаційним вимогам учасника, зазначеними в ін�
формаційному повідомленні, такими документами, які міс�
тять інформацію про те, що цей учасник дійсно дотримуєть�
ся однієї з указаних умов, а саме: довідкою органів статисти�
ки про включення до Єдиного державного реєстру підпри�
ємств та організацій України; поточними формами держав�
ної статистичної звітності щодо провадження економічної ді�
яльності за видами діяльності (КВЕД), включеними в довідку

органів статистики; копіями укладених договорів;  копіями
податкових накладних; копіями митних декларацій;  випис�
ками з реєстру акціонерів.

Ці документи претендент на участь у конкурсі подає у скла�
ді підтвердних документів.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

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

таким, що не відбувся
Регіональне відділення Фонду  державного майна України

по Луганській області підбило підсумки конкурсу з продажу
пакета акцій ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний за�
вод», розташованого за адресою: Україна, 93413, Луганська
обл., м. Сєверодонецьк, вул. Новікова, 2.

Оголошення РВ ФДМУ по Луганській області про прове�
дення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Сєверодонець�
кий приладобудівний завод» надруковано в газеті «Відомос�
ті приватизації» від 9 червня 2004 року № 22 (310).

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

Код за ЄДРПОУ: 5744350.
Початкова ціна продажу пакета акцій — 8 439 000 грн.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур�

сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвер�
дженого наказом ФДМУ, Антимонопольного комітету України,
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 № 1908/11/271, конкурс з продажу пакета акцій
ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод», визнано та�
ким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю заяв претенден�
тів на участь у конкурсі.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Сільськогосподарське підприємство Кримський
виробничий рибокомбінат» таким, що не відбувся

Фонд майна Автономної Республіки Крим підбив підсумки
конкурсу з продажу пакета акцій відкритого акціонерного то�
вариства «Сільськогосподарське підприємство Кримський
виробничий рибокомбінат», розташованого за адресою: Ав�
тономна Республіка Крим, 96000, м. Красноперекопськ, вул.
3�тя Промислова, 1.

Оголошення Фонду майна Автономної Республіки Крим про
проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Сільсько�
господарське підприємство Кримський виробничий рибо�
комбінат» надруковано в газеті «Відомості приватизації» від
21.01.2004 № 2 (290).

Пакет акцій, який був запропонований до продажу, містить
2 485 580 (два мільйони чотириста вісімдесят п’ять тисяч
п’ятсот вісімдесят) штук акцій, що становить 47,8% статутно�
го фонду ВАТ.

Код за ЄДРПОУ: 00476702.
Початкова вартість пакета акцій: 621 395,0 (шістсот

двадцять одна тисяча триста дев’яносто п’ять грн. 00
коп.).

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур�

сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвер�
дженого спільним наказом Фонду державного майна Украї�
ни, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від13.09.2000 № 1908/11/271,
конкурс за продажу пакета акцій ВАТ «Сільськогосподарське
підприємство Кримський виробничий рибокомбінат», ви�
знано таким, що не відбувся, у зв’язку з відмовою учасника
конкурсу придбати пакет акцій по ціні, визначеній незалеж�
ною оцінкою з метою продажу одному покупцю.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Харківський

завод електротехнічного обладнання»
таким, що не відбувся

Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Харківський завод електротех�
нічного обладнання», оголошення про який було оприлюдне�
но в газеті «Відомості приватизації» від 02.06.2004 № 21 (309).

ВАТ «Харківський завод електротехнічного обладнання»
розташоване за адресою: Україна, 61014, м. Харків, вул. Ри�
леєва, 60.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром
99,81% статутного фонду товариства та кількістю акцій
15 621 098 штук.

Код за ЄДРПОУ: 1056741.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 3 905 300 грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур�

сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвер�
дженого спільним наказом Фонду державного майна Украї�
ни, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цін�
них паперів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271
та наказу Фонду державного майна України конкурс з прода�
жу пакета акцій ВАТ «Харківський завод електротехнічного
обладнання» вважається таким, що не відбувся.

Претендент на участь у конкурсі підтверджує свою відпові�
дність кваліфікаційним вимогам учасника, зазначеними в ін�
формаційному повідомленні, такими документами, які міс�
тять інформацію про те, що цей учасник дійсно дотримуєть�
ся однієї з указаних умов, а саме:

довідкою органів статистики про включення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України;

поточними формами державної статистичної звітності щодо
провадження економічної діяльності за видами діяльності
(КВЕД), включеними в довідку органів статистики;

копіями укладених договорів;
копіями податкових накладних;
копіями митних декларацій;
виписками з реєстру акціонерів.
Ці документи претендент на участь у конкурсі подає у скла�

ді підтвердних документів.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Електромеханічний завод «Магніт» (повторно),

що має стратегічне значення для економіки
та безпеки держави

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ — 14309540.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ) —

відкрите акціонерне товариство «Електромеханічний завод
«Магніт».

Місцезнаходження ВАТ: Україна, 19000, м. Канів, Черкаська
обл., вул. Леніна, 161; телефони: (04736) 3�81�96, 3�86�59.

ВАТ не займає монопольного становища на відповідному
товарному ринку.

2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
пакет акцій у кількості 22 230 056 штук, що становить 97,87%
статутного фонду товариства.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 12 590 900 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 5 678 750 грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг)

за І півріччя 2004 року:
персональні комп’ютери 3 шт. на суму 4,6 тис. грн.;
пральні машини 3 000 шт. на суму 545,0 тис. грн.;
засоби обчислювальної техніки на суму 3,9 тис. грн.;
головка магнітна 5 630 шт. на суму 123,2 тис. грн.;
продукція інструментального виробництва на суму 130,5

тис. грн.;
послуги по гальванопокриттю деталей на суму 85,0 тис. грн.;
виконання разових замовлень на суму 466,8 тис. грн.
Кількість працюючих станом на 01.04.2004 — 403.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить�

ся ВАТ, умови її використання: земельна ділянка передана
ВАТ у встановленому порядку на підставі державного акта на
право постійного користування землею та становить 35,4 га.

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 3  148,0 2  291,0 2 891,7 818,7

Балансовий прибуток, тис. грн. �2 078,0 �426,0 �392,0 �454,6

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 1 637,0 1  196,0 1 193,6 1 190,3

Кредиторська заборгованість, тис. грн. 8  234,0 7  917,0 7 920,0 7 825,0

Рентабельність, % �32,0 �12,1 �7,5 �4,5

Вартість активів, тис. грн. 40  387,0 35  781,0 35  147,7 34  647,0

5. Фіксовані умови конкурсу:
погашення протягом 90 днів з дати підписання договору

купівлі�продажу заборгованості ВАТ із заробітної плати пра�
цівникам підприємства у сумі 817 тис. грн.;

погашення протягом одного року з дати підписання дого�
вору купівлі�продажу заборгованості ВАТ:

по відрахуваннях до Пенсійного фонду у сумі 242 тис. грн.;
по платежах до бюджету у сумі 165 тис. грн.;
здійснення програми технічної реконструкції виробницт�

ва, впровадження прогресивних технологій ВАТ;
недопущення розірвання трудових договорів з працівника�

ми підприємства, що приватизується, з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу протягом не менше 6 місяців
від дня переходу до нього права власності, за винятком звіль�
нення 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;

дотримання тих видів економічної діяльності, які є на дату
підписання договору купівлі�продажу;

виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної

конкуренції»;
поліпшення умов праці на робочих місцях з небезпечними

та шкідливими умовами праці;
забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсо�

тка від суми реалізованої продукції за рік;
здійснення робіт щодо захисту довкілля та дотримання еко�

логічних норм.
Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон�

курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит�
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його ді�
яльності;

бізнес�план або техніко�економічне обґрунтування після�
приватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайня�
тості працівників підприємства, пропозицію інвестора із за�
значенням максимального розміру інвестицій, термінів та
порядку їх внесення.

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296H59H77

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 АКБ «Легбанк»

Назва об’єкта: державний пакет акцій АКБ «Легбанк» у
кількості 27 716 (двадцять сім тисяч сімсот шістнадцять)
штук.

Місцезнаходження об’єкта: Україна, 01033, м. Київ, вул.
Жилянська, 27, тел. (044) 227�95�70.

Код за ЄДРПОУ: 14291780.
Розмір статутного фонду: 34 000 000,00 (тридцять чотири

мільйони) гривень.
Номінальна вартість однієї акції: 10,00 (десять) копійок.
Номінальна вартість об’єкта: 2 771,60 (дві тисячі сімсот

сімдесят одна гривня шістдесят копійок) гривня.
Початкова вартість об’єкта: 2 808,18 (дві тисячі вісіH

мсот вісім гривень вісімнадцять копійок) гривень.
Форма випуску акцій: документарна.
Основні види діяльності: операції на кредитному та валю�

тному ринках, ринку цінних паперів, банківські послуги.
Показники станом на 30.06.2004, тис. грн.:
залишкова вартість основних засобів — 8 111,00;
залишкова вартість нематеріальних активів — 319,00;
оборотні активи — немає;
кредиторська заборгованість — 4 341,00;
дебіторська заборгованість — 4 053,00;
балансовий прибуток — 1 612,00.
Середньоспискова кількість працівників — 293 особи.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови аукціону.
Аукціон буде проведено ДАК «Національна мережа

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

Заяви на участь в аукціоні та документи, обов’язкові для
всіх заявників, приймаються за адресою: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 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’�
єкта), що становить 280,82 (двісті вісімдесят гривень вісім�
десят дві копійки) гривень, перераховується заявником за
окремим платіжним 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 неоподатковува�
ного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн.,
перераховується заявником за окремим платіжним дору�
ченням на р/р Фонду державного майна України №
37183500900028 в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945.

Покупець у випадках, передбачених чинним законодавст�
вом України, зобов’язаний звернутися до органів Антимо�
нопольного комітету України для отримання згоди на еконо�
мічну концентрацію.

Додаткову інформацію можна одержати за телефоном:
(044) 294�44�64.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні  за грошові кошти
державного пакета акцій ВАТ КБ «Надра»

Назва об’єкта: державний пакет акцій ВАТ КБ «Надра» у
кількості 30 (тридцять) штук.

Місцезнаходження об’єкта: Україна, 04053, м. Київ, вул.
Артема, 15, тел. (044) 238�84�00.

Код за ЄДРПОУ: 20025456.
Розмір статутного фонду: 54 540 000,00 (п’ятдесят чотири

мільйони п’ятсот сорок тисяч) гривень.
Номінальна вартість однієї акції: 10,00 (десять) копійок.
Номінальна вартість об’єкта:300,00 (триста) гривень.
Початкова вартість об’єкта: 329,87 (триста двадцяH

ть дев’ять гривень вісімдесят сім копійок) гривень.
Форма випуску акцій: документарна.
Основні види діяльності: операції на кредитному та валю�

тному ринках, ринку цінних паперів, банківські послуги.
Показники станом на 30.06.2004, тис. грн.:
залишкова вартість основних засобів — 51,436;
залишкова вартість нематеріальних активів — 1 142;
оборотні активи — немає;
кредиторська заборгованість — 130 692;
дебіторська заборгованість — 85 958;

балансовий прибуток — 14 979.
Середньоспискова кількість працівників — 3 402 особи.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови аукціону.
Аукціон буде проведено ДАК «Національна мережа

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

Заяви на участь в аукціоні та документи, обов’язкові для
всіх заявників, приймаються за адресою: 01133, м. Київ, вул.
Кутузова, 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’�
єкта), що становить 32,99 (тридцять дві гривні дев’яносто
дев’ять копійок) гривні, перераховується заявником за окре�
мим платіжним 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 неоподатковувано�
го мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн., пере�
раховується заявником за окремим платіжним дорученням
на р/р Фонду державного майна України № 37183500900028
в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945.

Покупець, у випадках, передбачених чинним законодавст�
вом України, зобов’язаний звернутися до органів Антимоно�
польного комітету України для отримання згоди на економіч�
ну концентрацію.

Додаткову інформацію можна одержати за телефоном:
(044) 294�44�64.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні  за грошові кошти державного

пакета акцій ВАТ КБ «Південкомбанк»
Назва об’єкта: державний пакет акцій ВАТ КБ «Південком�

банк» у кількості 117 (сто сімнадцять) штук.
Місцезнаходження об’єкта: Україна, 83015, м. Донецьк, пр.

Ватутіна, 33а, тел. (062) 304�25�01.
Код за ЄДРПОУ: 19358767.
Розмір статутного фонду: 33 230  000,00 (тридцять три мі�

льйони двісті тридцять тисяч) гривень.
Номінальна вартість однієї акції: 10,00 (десять) копійок.
Номінальна вартість об’єкта:1 170,00 (одна тисяча сто сім�

десят) гривень.
Початкова вартість об’єкта: 1 200,81 (одна тисяча двіH

сті гривень вісімдесят одна копійка) гривень.
Форма випуску акцій: бездокументарна.
Основні види діяльності: операції на кредитному та валю�

тному ринках, ринку цінних паперів, банківські послуги.
Показники станом на 30.06.2004, тис. грн.:
залишкова вартість основних засобів — 7 192,00;
залишкова вартість нематеріальних активів — 129,00;
оборотні активи — немає;
кредиторська заборгованість — 4 615,99;
дебіторська заборгованість — 102,50;
балансовий прибуток — 1 366,70.
Середньоспискова кількість працівників — 178 осіб.
Засоби платежу: грошові кошти.
Відомості про Зберігача, в якого відкрито рахунок в цінних

паперах органу приватизації: код за ЄДРПОУ: 00032112; на�
зва: ВАТ «Укрексімбанк», ліцензія № АА № 604078 від
06.01.2004; адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127;
номер рахунка у ЦП органу приватизації: № 003010.

Умови аукціону.
Аукціон буде проведено ДАК «Національна мережа

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

Заяви на участь в аукціоні та документи, обов’язкові для
всіх заявників, приймаються за адресою: 01133, м. Київ, вул.
Кутузова, 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’�
єкта), що становить 120,08 (сто двадцять гривень вісім копі�
йок) гривні, 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 неоподатковувано�
го мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн., пере�
раховується заявником за окремим платіжним дорученням
на р/р Фонду державного майна України № 37183500900028
в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945.

Покупець у випадках, передбачених чинним законодавст�
вом України, зобов’язаний звернутися до органів Антимоно�

польного комітету України для отримання згоди на економі�
чну концентрацію.

Додаткову інформацію можна одержати за телефоном:
(044) 294�44�64.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні  за грошові кошти державноH

го пакета акцій ВАТ «СКБ «Дністер»
Назва об’єкта: державний пакет акцій ВАТ «СКБ «Дніс�

тер» у кількості 3 550 (три тисячі п’ятсот п’ятдесят) штук.
Місцезнаходження об’єкта: Україна, 79017, м. Львів, вул.

Переяславська, 6а, тел. (044) 238�84�00.
Код за ЄДРПОУ: 19159542.
Розмір статутного фонду: 27 500 000,00 (двадцять сім мі�

льйонів п’ятсот тисяч) гривень.
Номінальна вартість однієї акції: 1,00 (одна) копійка.
Номінальна вартість об’єкта: 35,50 (тридцять п’ять гри�

вень п’ятдесят копійок) гривень.
Початкова вартість об’єкта: 37,02 (тридцять сім гриH

вень дві копійки) гривень.
Форма випуску акцій: документарна.
Основні види діяльності: операції на кредитному та валю�

тному ринках, ринку цінних паперів, банківські послуги.
Показники станом на 30.06.2004, тис. грн.:
залишкова вартість основних засобів — 28 368,6;
залишкова вартість нематеріальних активів — 1 253,4;
оборотні активи — немає;
кредиторська заборгованість — 47 484,8;
дебіторська заборгованість — 3 380,1;
балансовий прибуток — 1 924,8.
Середньоспискова кількість працівників — 327осіб.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови аукціону.
Аукціон буде проведено ДАК «Національна мережа

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

Заяви на участь в аукціоні та документи, обов’язкові для
всіх заявників, приймаються за адресою: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 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’�
єкта), що становить 3,70 (три гривні сімдесят копійок) гри�
вні, перераховується заявником за окремим платіжним до�
рученням на р/р Фонду державного майна України №
37316021000058 в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945.

Реєстраційний внесок в розмірі одного неоподатковува�
ного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн.,
перераховується заявником за окремим платіжним дору�
ченням на р/р Фонду державного майна України №
37183500900028 в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945.

Покупець у випадках, передбачених чинним законодавст�
вом України, зобов’язаний звернутися до органів Антимо�
нопольного комітету України для отримання згоди на еконо�
мічну концентрацію.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні  за грошові кошти державноH

го пакета акцій АКБ «Укрсоцбанк»
Назва об’єкта: державний пакет акцій АКБ «Укрсоцбанк» у

кількості 10 545 (десять тисяч п’ятсот сорок п’ять) штук.
Місцезнаходження об’єкта: Україна, 03150, м. Київ, вул.

Ковпака, 29, т. (044) 205�45�48.
Код за ЄДРПОУ: 00039019.
Розмір статутного фонду: 69 498 605,00 (шістдесят дев’ять

мільйонів чотириста дев’яносто вісім тисяч шістсот п’ять)
гривень.

Номінальна вартість однієї акції: 10,00 (десять) копійок.
Номінальна вартість об’єкта: 1 054,50 (одна тисяча п’ят�

десят чотири гривні п’ятдесят копійок) гривні.
Початкова вартість об’єкта: 1 152,70 (одна тисяча

сто п’ятдесят дві гривні сімдесят копійок) гривні.
Форма випуску акцій: бездокументарна.
Основні види діяльності: операції на кредитному та валю�

тному ринках, ринку цінних паперів, банківські послуги.
Показники станом на 30.06.2004, тис. грн.:
залишкова вартість основних засобів — 387 518,1;
залишкова вартість нематеріальних активів — 13 427,1;
активи (усього) — 5 630 801,1;
кредиторська заборгованість — 88 613,3;
дебіторська заборгованість — 71 946,4;
балансовий прибуток — 18 633,0.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

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

Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Луганській області підбило підсумки конкурсу з продажу
пакета акцій ВАТ «Красноріченський верстатобудівний за�
вод ім. Фрунзе», розташованого за адресою: Україна, 92900,
Луганська обл., Кремінський р�н, с. Красноріченське, вул.
Фрунзе, 7.

Оголошення РВ ФДМУ по Луганській області про проведен�
ня конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Красноріченський
верстатобудівний завод ім. Фрунзе» надруковано в газеті «Ві�
домості приватизації» від 16 червня 2004 року № 23 (311).

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

Код за ЄДРПОУ: 222120.
Початкова ціна продажу пакета акцій — 2 442 797 грн.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур�

сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвер�
дженого наказом ФДМУ, Антимонопольного комітету Украї�
ни, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 13.09.2000 № 1908/11/271, конкурс з продажу пакета ак�
цій ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрун�
зе» визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю
заяв претендентів на участь у конкурсі.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про конкурс з продажу пакета акцій ВАТ

«Севастопольський морський завод», що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкур�

су з продажу пакета акцій ВАТ «Севастопольський морський
завод», оголошення про який було оприлюднено в газеті «Ві�
домості приватизації» від 30.06.2004 № 25 (313).

ВАТ «Севастопольський морський завод» розташоване за
адресою: Україна, 99001, м. Севастополь, вул. Героїв Севас�
тополя, 13.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 26%
статутного фонду товариства та кількістю акцій 4 016 890 штук.

Код за ЄДРПОУ 14312370.
Номінальна вартість однієї акції — 0,05 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 12 512 000 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур�

сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвер�
дженого спільним наказом Фонду державного майна Украї�
ни, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271
та наказу Фонду державного майна України конкурс з прода�
жу пакета акцій ВАТ «Севастопольський морський завод» вва�
жається таким, що не відбувся.

В інформаційному повідомленні Фонду державного
майна України про проведення конкурсу з продажу паке�
та акцій ВАТ «Випробувальний центр «Тест», опублікова�
ному на с. 3 в № 28 (316) від 23 липня 2004 р. слід читати:
«Місцезнаходження ВАТ: Україна, 02099, м. Київ, вул. Бо�
риспільська, 9».

Далі за текстом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294H33H13

Середньоспискова кількість працівників — 9 048 осіб.
Засоби платежу: грошові кошти.
Відомості про зберігача, в якого відкрито рахунок в цінних

паперах органу приватизації: код за ЄДРПОУ: 00039019; на�
зва: АКБСР «Укрсоцбанк», ліцензія № АА 558078 від
24.10.2002; адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29;
номер рахунка у ЦП органу приватизації: № 051369.

Умови аукціону.
Аукціон буде проведено ДАК «Національна мережа

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

Заяви на участь в аукціоні та документи, обов’язкові для
всіх заявників, приймаються за адресою: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 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’�
єкта), що становить 115,27 (сто п’ятнадцять гривень два�
дцять сім копійок) гривень, перераховується заявником за
окремим платіжним 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 неоподатковува�
ного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн.,
перераховується заявником за окремим платіжним дору�
ченням на р/р Фонду державного майна України №
37183500900028 в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945.

Покупець, у випадках, передбачених чинним законодав�
ством України, зобов’язаний звернутися до органів Анти�
монопольного комітету України для отримання згоди на еко�
номічну концентрацію.

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

ГРУПА А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Окремо розташована будівля колишнього будинку побуту
«Орбіта», що знаходиться на балансі структурного підрозді�
лу ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Ма�
карова» — ДП «Павлоградський механічний завод», за адре�
сою: м. Павлоград, вул. Нова, 2б. Приватизовано фізичною
особою за 148 022,4 грн., у т.ч. ПДВ 24 670,4 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Напівпідвальне приміщення за адресою: м. Краматорськ,

вул. Леніна, 28. Приватизовано юридичною особою за 5 592
грн., у т. ч. ПДВ 932 грн.

Приміщення, вбудоване в житловий будинок, за адресою:
м. Краматорськ, вул. ХІХ Партз’їзду, 68. Приватизовано фі�
зичною особою за 492 грн., у т. ч. ПДВ 82 грн.

Напівпідвальне приміщення за адресою: м. Краматорськ,
вул. Н. Курченко, 27. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 8 640 грн., у т. ч. ПДВ 1 440 грн.

Окремо розташована нежитлова будівля з дворовими по�
будовами та спорудами площею 601,6 м2, за адресою: м. Кра�
маторськ, вул. Райдужна, 11. Приватизовано фізичною осо�
бою за 15 594 грн., у т. ч. ПДВ 2 599 грн.

Кондитерський цех площею 270,8 м2 за адресою: м. Кра�
маторськ, вул. Машинобудівників, 28. Приватизовано фізич�
ною особою за 11 198,40 грн., у т. ч. ПДВ 1 866,40 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля їдальні № 3, що знаходиться на балансі Одеського

ДТВП РП, за адресою: м. Арциз, ст. Арциз, вул. Привокзаль�
на, 4. Приватизовано фізичною особою за 12 320,40 грн., у т. ч.
ПДВ 2 053,40 грн.

Нежитлові приміщення окремо розташованої двоповерхо�
вої будівлі з підвалом площею 1 044,6 м2, що знаходиться на
балансі ЗАТ «Одеська фабрика технічних тканин», за адре�
сою: м. Одеса, вул. Стуса, 2б, будинок 1. Приватизовано фі�
зичною особою за 388 894,80 грн., у т. ч. ПДВ 64 815,80 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Пересувна автомобільна ремонтна майстерня ПАРМ�ІМ на

базі ЗІЛ�131, держ. № 87�93 ЧКА, що знаходиться на балансі
ВАТ «Черкаське АТП�17127», за адресою: м, Черкаси, вул.
Луценка, 12. Приватизовано фізичною особою за 9 756 грн., у
т. ч. ПДВ 1 626 грн.

Пересувна автомобільна ремонтна майстерня ПАРМ�ІМ на
базі ЗІЛ�131, держ. № 87�94 ЧКА, що знаходиться на балансі
ВАТ «Черкаське АТП�17127», за адресою: м. Черкаси, вул.
Луценка, 12. Приватизовано фізичною особою за 9 792 грн.,
у т. ч. ПДВ 1 632 грн.

Механічна ремонтна майстерня МРМ�МП на базі ЗІЛ�131,
держ. № 03�27 ЧКФ, що знаходиться на балансі ВАТ «Черка�
ське АТП�17127», за адресою: м. Черкаси, вул. Луценка, 12.
Приватизовано фізичною особою за 9 792 грн., у т. ч. ПДВ
1 632 грн.

Пересувна майстерня технічного обслуговування МТО АТ�МІ
на базі ЗІЛ�131 П, держ. № 41�01 ЧКО, що знаходиться на
балансі ВАТ «Монастирищенське АТП�17140», за адресою:
смт Монастирище, вул. Леніна, 173. Об’єкт приватизовано
фізичною особою за 11 880 грн., в т. ч. ПДВ 1 980 грн.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення за адресою: пр. Науки, 10, літ. А.

Приватизовано юридичною особою за 63 751 грн., у т. ч. ПДВ
10 625 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Васильківська,
13, літ. А. Приватизовано фізичною особою за 77 256 грн., у т.
ч. ПДВ 12 876 грн.

Нежитлові приміщення за адресою: бульв. Дружби народів,
4/6, літ. А. Приватизовано за 131 424 грн., у т. ч. ПДВ 21 904 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Лютерансьька/
Круглоуніверситетська, 30/24, літ. А. Приватизовано юриди�
чною особою за 177 600 грн., у т. ч. ПДВ 29 600 грн.

Нежитлові приміщення за адресою: вул. Підвисоцького/
Драгомирова, 10/10, літ. А. Приватизовано юридичною осо�
бою за 659 448 грн., у т. ч. ПДВ 109 908 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Чигоріна, 16, літ.
А. Приватизовано юридичною особою за 144 840 грн., у т. ч.
ПДВ 24 140 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Шовковична/про�
вул. Липський, 13/2, літ. А. Приватизовано юридичною осо�
бою за 1 227 552 грн., у т. ч. ПДВ 204 592  грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Червоноармійсь�
ка/Димитрова, 67/7, літ. А. Приватизовано за 417 648 грн., у т. ч.
ПДВ 69 608 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Хрещатик/Зань�
ковецької, 15/4, літ. А. Приватизовано юридичною особою за
4 016 520 грн., у т. ч. ПДВ 669 420 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Богомольця Ака�
деміка/Пилипа Орлика, 7/14, літ. А. Приватизовано за 365 000
грн., у т. ч. ПДВ 73 000 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Шовковична/пров.
Липський, 13/2, літ. А. Приватизовано юридичною особою
за 531 996 грн., у т. ч. ПДВ 88 666 грн.

Аукціон

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення, вбудоване в житловий будинок, за адресою:

м. Краматорськ, вул. В. Садова, 78. Приватизовано фізич�
ною особою за 8 650,08 грн., у т. ч. ПДВ 1 441,68 грн.

Нежитлове приміщення площею 447,3 м2 за адресою: м.
Краматорськ, вул. Паркова, 38. Приватизовано фізичною осо�
бою за 4 554 грн., у т. ч. ПДВ 759 грн.

Нежитлове приміщення площею 316,2 м2 за адресою: м.
Краматорськ, вул. Соціалістична, 74. Приватизовано фізич�
ною особою за 10 956 грн., у т. ч. ПДВ 1 826 грн.

Нежитлове приміщення площею 8,2 м2 за адресою: м. Кра�
маторськ, вул. Двірцева, 38. Приватизовано фізичною осо�
бою за 1 934,4 грн., у т. ч. ПДВ 322,4 грн.

Окремо розташована будівля площею 579,6 м2 та споруди за
адресою: м. Краматорськ, вул. Островського, 9. Приватизова�
но фізичною особою за 27 924,60 грн., у т. ч. ПДВ 4 654,10 грн.

Нежитлове приміщення площею 258,1 м2 за адресою: м.
Краматорськ, вул. Двірцева, 38. Приватизовано фізичною
особою за 16 909,20 грн., у т. ч. ПДВ 2 818,20 грн.

Нежитлове приміщення площею 91,5 м2 за адресою: м. Кра�
маторськ, вул. Паркова, 99. Приватизовано фізичною осо�
бою за 10 058,40 грн., у т. ч. ПДВ 1 676,40 грн.

Окремо розташована будівля площею 91,5 м2 та споруди за
адресою: м. Краматорськ, вул. Ульянівська, 103. Приватизо�
вано фізичною особою за 12 051 грн., у т. ч. ПДВ 2 008,60 грн.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Дробарка КМД 1750, що знаходиться на балансі вироб�

ничого кооперативу «Кремінь», за адресою: Коростенсь�
кий р�н, с. Іскорость. Приватизовано юридичною особою
за 110 000 грн., у т. ч. ПДВ 18 333,33 грн.

Автогрейдер А�З�122�1, що знаходиться на балансі ви�
робничого кооперативу «Кремінь», за адресою: Коростен�
ський р�н, с. Іскорость. Приватизовано юридичною осо�
бою за 2 770 грн., у т. ч. ПДВ 461,67 грн.

Ескаватор Е�1252 «Б», що знаходиться на балансі вироб�
ничого кооперативу «Кремінь», за адресою: Коростенсь�
кий р�н, с. Іскорость. Приватизовано юридичною особою
за 2 500 грн., у т. ч. ПДВ 416,67 грн.

Група інвентарних об’єктів (у складі: компресорної станції
ПР�10/ВМ (№ 1), компресорної станції ПР (№ 2), станції компре�
сорної), що знаходиться на балансі виробничого кооперативу
«Кремінь», за адресою: Коростенський р�н, с. Іскорость. Прива�
тизовано юридичною особою за 650 грн., у т. ч. ПДВ 108,33 грн.

Одноповерхова будівля з підвалом філії АКАБ «Україна» за�
гальною площею 465,9 м2, за адресою: Андрушівський р�н,
смт Червоне, вул. Леніна, 9а. Приватизовано фізичною осо�
бою за 37 740 грн., у т. ч. ПДВ 6 290 грн.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль ЗІЛ�131 МТО�АТ�М�1 1991 р. в. державний но�

мер № 49�09 ЗАН, що знаходиться на балансі ВАТ «Ужгород�
ське АТП�12154», за адресою: м. Ужгород, вул. Радіщева, 1.
Приватизовано юридичною особою за 26 880 грн., у т. ч. ПДВ
4 480 грн.

Вбудоване приміщення магазину № 4, що знаходиться на
балансі ДПГХ «Ресторан станції Мукачево», за адресою: м.
Мукачеве, вул. Донського, 5а. Приватизовано фізичною осо�
бою за 14 520 грн., у т. ч. ПДВ 2 420 грн.

Вбудоване приміщення магазину № 28 «Вогник», що зна�
ходиться на балансі ДПГХ «Ресторан станції Мукачево», за
адресою: м. Мукачеве, вул. Фурманова, 4. Приватизовано
фізичною особою за 53,088 грн., у т. ч. ПДВ 8,848 грн.

Вбудоване приміщення (кімната для приймання їжі цеху
№ 1), що знаходиться на балансі ВАТ «Ужгородський фурні�
турний завод», за адресою: м. Ужгород, вул. Українська, 16.
Приватизовано фізичною особою за 4,021 грн., у т. ч. ПДВ
0,670 грн.

Вбудоване приміщення (кімната для приймання їжі цеху №
2), що знаходиться на балансі ВАТ «Ужгородський фурнітурний
завод», за адресою: м. Ужгород, вул. Українська, 16. Привати�
зовано фізичною особою за 6,265 грн., у т. ч. ПДВ 1,044 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль ЗИЛ�131, № 32�12 ОДЯ з автопричепом 1�АП�15

з обладнанням для зарядки акумуляторних батарей, що зна�

ходиться на балансі ВАТ «АТП�15156», за адресою: м. Одеса,
19�й км Старокиївської дороги. Приватизовано фізичною осо�
бою за 7 600,00 грн., у т. ч. ПДВ 1 266,66 грн.

Приміщення складу, що знаходиться на балансі Котовсько�
го ДТВП РП, за адресою: смт Любашівка, вул. Привокзальна,
5. Приватизовано фізичною особою за 1 030,00 грн., у т. ч.
ПДВ 171,66 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приплавний понтон ПП�253, за адресою: м. Чернігів, порт

приписки. Приватизовано фізичною особою за 5 018 грн., у
т. ч. ПДВ 836,33 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Продовольчий склад, що знаходиться на балансі Токарів�

ської сільської ради, за адресою: Білозерський р�н, с. Тока�
рівка, вул. Придніпровська, 24.

Викуп за наказом ФДМУ від 23.07.2004 № 1521

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Очисні споруди бази відпочинку «Єльтіген», що знаходять�

ся на балансі ВАТ «Камиш�Бурунський залізорудний комбі�
нат», м. Керч, с. Героївка, вул. Г. Петрової, 5.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовані приміщення площею 182,7 м2, першого поверху

навчального корпусу, що знаходиться на балансі Ужгородсь�
кого державного інституту інформатики, економіки і права і
орендуються приватним підприємцем Михайловським Ю. М.,
м. Ужгород, вул. Українська, 19.

ІВАНОHФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину № 30, що знаходиться на балансі ВАТ

«Залізничник» і орендується приватним підприємцем Оле�
ниним В. І., м. Калуш, вул. Привокзальна, 2.

м. КИЇВ
Нежитлова будівля загальною площею 704,1 м2, що знахо�

диться на балансі ВАТ «Завод «КВАНТ» і орендується ЗАТ
«Український центр обслуговування пасажирів на залізнич�
ному транспорті України», вул. В. Дубініна, 2, літ. А.

Нежитлові будівлі загальною площею 2 116,6 м2, що знахо�
дяться на балансі ЗАТ «Український центр обслуговування
пасажирів на залізничному транспорті України» і орендують�
ся ЗАТ «Український центр обслуговування пасажирів на за�
лізничному транспорті України», Привокзальна площа, 1, літ.
А, літ. Б, літ. Г, літ. Р.

Нежитлова будівля загальною площею 653,8 м2, що знахо�
диться на балансі ЗАТ «Український центр обслуговування па�
сажирів на залізничному транспорті України» і орендується
ЗАТ «Український центр обслуговування пасажирів на заліз�
ничному транспорті України», бульв. Т. Шевченка, 38/40а, літ. А.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — «Харківський центр науко�

во�технічної та економічної інформації», що знаходиться на
балансі ЗАТ «Харківський центр науково�технічної та еконо�
мічної інформації», м. Харків, пр. Гагаріна, 4.

ЦА ФДМУ
Департамент продажу ЦМК

та активів підприємств
Окреме індивідуально визначене майно — котеджи № 1,

літ. Ж та № 2, літ. З оздоровчого комплексу «Таврія», м. Ялта,
смт Форос, с. Олива, вул. Південнобережне шосе, 1.

Аукціон за наказом ФДМУ від 23.07.2004 № 1521

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 41,7 м2, що знаходиться на

балансі ДП «Львіввугілля» (шахта «Бендюзька»), м. Червоно�
град, вул. Івасюка, 3.

Нежитлове приміщення площею 18,7 м2, що знаходиться на
балансі Добротвірської ТЕС ВАТ «Західенерго», Кам’янка�
Бузький р�н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 14.

Будівля складу, що знаходиться на балансі ОП «Львівформ�
видав», Самбірський р�н, с. Ралівка.

Автомобіль ГАЗ�53А, що знаходиться на балансі ОП «Львів�
формвидав», м. Львів, вул. Я. Жижки, 5.

Група інвентарних об’єктів (79 одиниць), що знаходиться
на балансі ОП «Львівформвидав», м. Львів, вул. Я. Жижки, 5.

Виробнича будівля з гаражем, площею 230 м2, що знахо�
диться на балансі ВАТ «ПКІ Конвеєробудування», м. Львів,
вул. Базарна, 20.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі ТОВ

«Колективне підприємство «Коксохімтепломонтаж», у складі:
холодильник «Кристал», інв. № 1370; холодильник «Донбас»,
інв. № 1371; холодильник «Дніпро�2мс», інв. № 1372; холоди�
льник «Донбас», інв. № 1373; холодильник «Свіяга», інв. №
1376; холодильник «Свіяга», інв. № 1378; магнітофон «Коме�
та»», інв. № 1383; холодильна шафа ШК�12, інв. № 1391; холо�
дильний прилавок «Пінгвін», інв. № 1392; мийна ванна 3�х
секційна, інв. № 1390; апарат УВЧ�66, інв. № 1382, м. Запо�
ріжжя, вул. Південне шосе, 61.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 5,6 м2, що знаходиться на

балансі ВАТ «ВОЛТЕКС», м. Луцьк, пр. Молоді, 10.
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ІВАНОHФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів колишнього військового містеч�

ка № 2, що знаходяться на балансі і орендуються ТОВ «Буді�
вельна компанія «Столиця�Захід», м. Коломия, вул. Довбуша.

м. СЕВАСТОПОЛЬ
Цілісний майновий комплекс ДП «Агропромбуд», що зна�

ходиться на балансі ДП «Агропромбуд», вул. Охотська, 8.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ИНФОРМАЦИЯ
о продаже по конкурсу целостного имущественного

комплекса, принадлежащего Автономной Республике
Крым,— Крымского предприятия «СПОРТЭК»

Название объекта: Крымское предприятие «СПОРТЭК».
Адрес: г. Симферополь, ул. Крылова, 164 (согласно СМ

БРТИ адрес: ул. Крылова, 172).
Основной вид деятельности — государственная оптовая

торговля.
Начальная стоимость продажи — 396 500 (триста деH

вяносто шесть тысяч пятьсот) грн.
По состоянию на 31.03.2004 баланс активов и пассивов со�

ставляет 324 524 грн., кредиторская и дебиторская задол�
женности отсутствуют, убыток — 11 822 грн., количество ра�
ботающих — нет.

Сведения о строении и земельном участке: объект вклю�
чает в себя складские и бытовые здания, 1970—1990 г. пост�
ройки:

одноэтажное здание конторы (лит. Б) с навесом (лит. б) и
крыльцом площадью 572 м2; одноэтажное здание столовой (лит.
Б) площадью 111,5 м2; здания складов одноэтажные (лит. Ж, Е,
И, К) площадью 457,5 м2 каждое; склад из шифера (лит. Е) одно�
этажный площадью 6,6 м2; склад металлический (лит. Н) одно�
этажный площадью 156 м2; склад металлический (лит. Р) с на�
весом (лит. р) и крыльцом одноэтажный, площадью 489,2 м2;
здание мехмастерской (лит. З) с цокольным этажом одноэтаж�
ное, площадью 123,8 м2; сарай шиферный (лит. К1) одноэтаж�
ный площадью 19,3 м2; гаражи металлические (лит. Г, Ю, Ж)
одноэтажные, рассчитаны на 1 автомобиль каждый, площадью
20,4 м2; навес металлический (лит. Э) площадью 309,7 м2; навес
деревянный (лит. Ж) площадью 13,4 м2; уборная (лит. М) на 8
очков площадью 30,2 м2; пожарный резервуар для воды объе�
мом 50 м3 площадью 165,1 м2; площадка с ограждением (лит. I
№ 4) (мощение бетонное однослойное 0,18 м, ограждение —
металлическая сетка по металлическим столбам), площадь огра�
ждения — 95,5 м2; мощение (лит. I) площадью 11 822,6 м2. Пере�
крытия ж/бетонные; крыша — листы АЦВ, рубероидный ковер;
полы бетонные; стены и перегородки — камень ракушечник —
0,50; оконные блоки деревянные.

Подведены инженерные коммуникации: электроснабже�
ние, водоснабжение, канализация, отопление (не функцио�
нирует).

Площадь земельного участка — 1,5 га. Вопросы закрепле�
ния земельного участка в пользование решаются новым соб�
ственником в соответствии с действующим законодательст�
вом.

Условия продажи:
без сохранения профиля; обеспечение условий содержа�

ния объекта в надлежащем санитарном состоянии и благоус�
тройство прилегающей к объекту территории; объект не по�
длежит отчуждению другим физическим и юридическим ли�
цам без сохранения условий, на которых он был продан; соз�
дание не менее 10 рабочих мест; оказание благотворитель�
ной помощи учебно�реабилитационному центру «Надежда» в
сумме 5 000 (пять тысяч) грн. для приобретения оборудова�
ния в течение 30 дней после нотариального удостоверения
договора купли�продажи; покупатель обязан представить в
конкурсную комиссию план приватизации объекта, который
должен включать: название и местонахождение объекта, све�
дения о покупателе, предложенную покупателем цену приоб�
ретения объекта, порядок внесения инвестиций, их размер и
сроки внесения (с разбивкой по кварталам), дополнительные
обязательства по дальнейшей эксплуатации объекта.

Условия расчета за объект приватизации для физических
и юридических лиц — денежные средства.

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

Денежные средства в размере 39 650,00 грн., что состав�
ляет 10% от начальной стоимости объекта приватизации,
вносятся на р/с № 37323000016362, получатель — Фонд иму�
щества АРК г. Симферополь, код по ОКПО 00036860, МФО
824026.

Расчетные счета для оплаты за приобретенный объект при�
ватизации № 37187020016362, получатель — Фонд имущес�
тва Автономной Республики Крым, реквизиты: Управление
Государственного 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 конкурсе прекращается за
семь дней до даты проведения конкурса.

Конкурс состоится 31 августа 2004 года в 12.00 по
адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, Фонд
имущества АРК.

Справки по адресу: 95015, г. Симферополь, ул. Севастопо�
льская, 17, каб. 36, тел. 24�13�19, Фонд имущества Автоном�
ной Республики Крым.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності

— вбудованого приміщення магазину загальною
площею 87,7 м2

Назва об’єкта: вбудоване приміщення магазину загальною
площею 87,7 м2, що перебуває на балансі Немирівської місь�
кої ради.

Адреса об’єкта: Вінницька обл., м. Немирів, вул. 50 років
ВЛКСМ, 11.

Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення магазину за�
гальною площею 87,7 м2, що знаходиться в підвалі двоповер�
хового житлового будинку 1975 р. побудови. Земельна ділян�
ка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 10 803,00 грн., ПДВ —
2 160,60 грн.

Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 12 963,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; при�

значення об’єкта не має зашкоджувати функціонуванню жит�
лового будинку та його мешканцям; покупець зобов’язаний у
2�місячний термін відшкодувати витрати, пов’язані з підго�
товкою об’єкта до приватизації; дотримуватися санітарних
норм та правил пожежної безпеки згідно з чинним законо�
давством України; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі
в оренду іншим юридичним та фізичним особам без збере�
ження умов, на яких він був придбаний.

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

Грошові кошти в розмірі 1 296,36 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій обла�
сті № 37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.

Заяви на участь в аукціоні приймаються до 30.08.2004 вклю�
чно.

Аукціон відбудеться 3.09.2004 за адресою: м. ВінниH
ця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів», о 10.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою
його розташування. Додаткову інформацію можна одержати
за місцем подання заяви.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: РВ
ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел.
35�46�29. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності

гр. А — металевого гаража загальною площею 21,6 м2

Липовецького відділення АК АПБ «Україна»
Назва об’єкта: металевий гараж Липовецького відділення

АК АПБ «Україна» загальною площею 21,6 м2.
Балансоутримувач: Головне управління економіки Вінниць�

кої облдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 02741373).
Адреса об’єкта: Вінницька обл., м. Липовець, вул. Леніна,

12.
Відомості про об’єкт: фундамент гаража бутобетонний, сті�

ни та дах металеві, висота — 2 м, загальною площею 21,6 м2,
рік побудови 1986, придатний для подальшого використан�
ня. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 1 928,00 грн., ПДВ —
385,60 грн.

Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 2 313,60 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотри�

муватися санітарних норм та правил пожежної безпеки згідно
з чинним законодавством України; об’єкт не підлягає відчу�
женню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним
особам без збереження умов, на яких він був придбаний; по�
купець зобов’язаний у 2�місячний термін відшкодувати ви�
трати пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

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

Грошові кошти в розмірі 231,36 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху�
нок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області №
37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.

Заяви на участь в аукціоні приймаються до 30.08.2004 вклю�
чно.

Аукціон відбудеться 3.09.2004 за адресою: м. ВінниH
ця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів», о 10.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою
його розташування. Додаткову інформацію можна одержати
за місцем подання заяви.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: РВ
ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 35�
46�29. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

Враховуючи прийняття Закону України від 17.06.2004
№ 1801�ІV «Про внесення змін до Закону України «Про
державний бюджет України на 2004 рік» вносяться утоH
чнення в інформацію Регіонального відділення по
Дніпропетровській області про продаж на аукціоні
окремо розташованої будівлі колишнього кафе «ОH
рбіта», що знаходиться на балансі структурного підроз�
ділу ДП «ВО південний машинобудівний завод ім. О. М.
Макарова» ДП «Павлоградський механічний завод», роз�
ташованої за адресою: м. Павлоград, вул. Нова, 2а, опуб�

лікованій в газеті «Відомості приватизації» від 14.07.2004
№ 27 (315). Слід читати:

«Вартість продажу без ПДВ — 302 290,0 грн., ПДВ —
60 458,0 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 362
748,0 грн.

Грошові кошти на участь в аукціоні 36 275,0 грн.» Далі
за текстом.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за конкурсом об’єкта

комунальної власності — нежитлового приміщення
загальною площею 960,8 м2

(зниження вартості на 30%)
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею

960,8 м2.
Адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Заводська, 2.
Балансоутримувач: управління житлово�комунального гос�

подарства м. Слов’янська, код за ЗКПО: 03364636.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення загальною

площею 960,8 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 48 423,90 грн., ПДВ —

9 684,78 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ: 58 108,68 грн.
Умови продажу:
утримувати об’єкт у належному санітарно�технічному стані;

забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта території; ви�
конувати правила технічної експлуатації об’єкта; об’єкт при�
ватизації відчужується або здається в оренду з додержан�
ням умов, на яких він був придбаний; покупець оплачує ви�
трати, пов’язані з підготовкою об’єкта до продажу; перемо�
жець конкурсу, який відмовився від підписання протоколу кон�
курсу або укладання договору купівлі�продажу об’єкта, спла�
чує продавцю неустойку в розмірі 20% від кінцевої ціни про�
дажу об’єкта;  в місячний термін з моменту одержання свідо�
цтва про власність укласти договір на комунальні послуги з
експлуатаційними організаціями.

Грошові кошти в сумі 5 810,87 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37327007000634, МФО 834016, код за ЗКПО 23607288, при�
значення платежу — для представництва ФДМУ в м. Сло�
в’янську.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься на р/р №
35425008000634, МФО 834016, код за ЗКПО 23607288, при�
значення платежу — для представництва ФДМУ в м. Сло�
в’янську.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р № 35425008000634, МФО 834016, код за
ЗКПО 23607288, призначення платежу — для представницт�
ва ФДМУ в м. Слов’янську.

Заяви приймаються протягом 23 днів після опублікування
інформації в газеті «Відомості приватизації».

Конкурс відбудеться через 30 днів після опублікуванH
ня цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за
адресою: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої ревоH
люції, 49, представництво Фонду державного майна
України в м. Слов’янську.

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

Телефони для довідок: 3�60�15, 3�82�73.
Служба з організації конкурсу: представництво ФДМУ в м.

Слов’янську, з 8.00 до 17.00 в робочі дні за адресою: м. Сло�
в’янськ, вул. Ж. Революції, 49.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні окремого індивідуально

визначеного майна — обладнання (24 од.),
що знаходиться на балансі ВАТ «Ясинуватський

машинобудівний завод»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00211197.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —

обладнання (24 од.), що знаходиться на балансі ВАТ «Ясину�
ватський машинобудівний завод».

Адреса: 86000, Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Артема, 31.
Відомості про об’єкт: токарно�гвинторізний верстат

1А�64, рік випуску — 1982; токарний верстат 16 К20М, рік
випуску — 1979; спеціальний токарний верстат 16 К20М, рік
випуску — 1980; токарно�центровий верстат мод. 165х2800,
рік випуску — 1982; токарно�гвинторізний верстат — 1М�
63ДФ, рік випуск — 1983; токарно�центровий верстат 1М
654х5000, рік випуску — 1984; оброблювальний центр СW
800/1000, рік випуску — 1987; тара ГУ 234, рік випуску — 1986;
токарно�револьверний верстат 1 В340ф30, рік випуску — 1989;
верстат токарний 1П 756 ДФ301, рік випуску — 1996; токар�
но�гвинторізний верстат 1А�64, рік випуску — 1982; токар�
ний верстат 1Б�73 2Ф�3 з ЧПУ, рік випуску — 1980; горизон�
тально�розточувальний верстат 2А62, рік випуску — 1976; то�
карний верстат 16 К 20М, рік випуску — 1979; токарно�
гвинторізний верстат 1А660, рік випуску — 1972; спеціалізо�
ваний верстат 1Б�265�6К, рік випуску — 1982; напівавтомат
токарний багатошпиндельний КА�106, рік випуску — 1985;
токарний шпиндельний верстат 1Б265 Н�6К, рік випуску —
1989; спеціальний токарний верстат шестишпиндельний ав�
томат ИА6�65, рік випуску — 1987; спеціалізований токарний
верстат 16Б 16КП, рік випуску — 1985; розточувальний верс�
тат ИР�253, рік випуску — 1981; токарно�гвинторізний
ТТ1637ФО1, рік випуску — 1989; кран�балка, рік випуску —
1964; монорельс, рік випуску — 1985. Обладнання знаходить�
ся в непрацюючому стані.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 120 778 грн. 44 коп.,
ПДВ — 24 155 грн. 69 коп.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 144 934 грн. 13 коп.
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Реєстраційний збір у сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк УДК
у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р №
37187561900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 14 494 грн., що становить 10% від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області, банк: УДК в
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення ау�
кціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду дер�
жавного майна України по Донецькій області, каб. 439а.

Аукціон буде проведено на 34Hй день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 36,
філія «Донецький аукціонний центр» ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів».

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності

— окремо розташованої будівлі ветеринарної лікарні
та споруд

Найменування об’єкта: окремо розташована будівля колиш�
ньої ветеринарної лікарні площею 113,3 м2 та споруди.

Земельна ділянка: 1 502 м2.
Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама�

торськ, вул. Серафимовича, 4.
Балансоуотримувач: Біленьківська селищна рада, 84300 м.

Краматорськ, вул. Ульянівська, 151, код за ЗКПО 24166521.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 697 грн., ПДВ —

339,4 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 2 036,4 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону; ви�

користання об’єкта за призначенням (під ветеринарну лікар�
ню); подати одночасно із заявою на приватизацію бізнес�
план подальшого використання об’єкта; утримання об’єкта
та прилеглої території в належному санітарно�технічному стані;
об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо
іншим юридичним і фізичним особам без збереження зо�
бов’язань, на яких він був придбаний; продаж об’єкта прива�
тизації юридичним та фізичним особам здійснюється за
грошові кошти; покупець зобов’язаний відшкодувати витра�
ти, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

Грошові кошти в розмірі 203,64 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховується на р/р №
37326005002516 в УДК в Донецькій області, м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач — Управління жи�
тлового та комунального господарства.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17 грн. перераховується на р/р № 31512905800059 в УДК в
Донецькій обл., м. Донецьк, МФО 834016, код за ЗКПО 24166521,
одержувач — місцевий бюджет, код платежу 31030000.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на рахунок Біленьківської селищної ради №
31517905800485 в УДК в Донецькій області, МФО 834016, код
за ЗКПО 24166521, код платежу 31030000.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адреH
сою: Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2,
приміщення міськвиконкому (малий зал) о 10.00.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до проведення аук�
ціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.
Краматорськ Донецької обл., пл. Леніна, 2, міськвиконком
(кімн. 213); в робочі дні з 8.00 до 17.00.

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

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за тел. 3�30�89, 3�02�34 та за вищевказаною адресою.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності

— нежитлового приміщення
Найменування об’єкта: нежитлове приміщення площею 71,9

м2.
Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама�

торськ, вул. М. Тореза, 102.
Балансоуотримувач: Управління житлового та комунально�

го господарства, 84300, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, код за
ЗКПО 26351530.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 659 грн., ПДВ 331,8
грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 1 990,8 грн.

Умови продажу:
покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону;

утримання об’єкта та прилеглої території в належному сані�
тарно�технічному стані; об’єкт не підлягає відчуженню та пе�
редачі в оренду тощо іншим юридичним і фізичним особам
без збереження зобов’язань, на яких він був придбаний; про�
даж об’єкта приватизації юридичним та фізичним особам
здійснюється за грошові кошти; покупець зобов’язаний від�
шкодувати витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до при�
ватизації.

Грошові кошти в розмірі 199,08 грн., що становить 10% від

початкової вартості об’єкта, перераховується на р/р №
37326005002516 в УДК в Донецькій області, м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач — Управління жи�
тлового та комунального господарства.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17 грн. перераховується на р/р № 31512905800059 в УДК
в Донецькій обл., м. Донецьк, МФО 834016, код за ЗКПО
24166521, одержувач — місцевий бюджет, код платежу
31030000.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р № 37183022002516 в УДК в Донецькій
області, МФО 834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач —
Управління житлового та комунального господарства.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адреH
сою: Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2,
приміщення міськвиконкому (малий зал) о 10.00.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до проведення аук�
ціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.
Краматорськ Донецької обл., пл. Леніна, 2, міськвиконком
(кімн. 213); в робочі дні з 8.00 до 17.00.

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

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до
17.00 за тел.: 3�30�89, 3�02�34 та за вищевказаною адресою.

В інформаційне повідомлення про продаж на аукціоні
об’єкта державної власності зі зниженням ціни продажу
на 30% — будівлі підсобного господарства за адре�
сою: м. Дружківка, вул. Педагогічна, 1, площею 129,3 м2,
опублікованому у газеті «Відомості приватизації» № 27
(315) від 14.07.2004, Північно�Донецьке представництво
Фонду держмайна України внесить зміни до частин ін�
формаційного повідомлення — «Умови продажу» та «Гро�
шові кошти...», слід читати:

«Вартість об’єкта без ПДВ — 3 077,20 грн., ПДВ —
615,44 грн. Початкова вартість з урахуванням ПДВ —
3 692,64 грн...

...Грошові кошти у розмірі 369,26 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації на
участь у аукціоні, за окремим платіжним дорученням пе�
рераховуються на рахунок № 37319007000125 в ВДК До�
нецькій обл., у м. Краматорську, МФО 834016, код за ЗКПО
24166521, УДК в Донецькій обл.»

В інформації Регіонального відділення Фонду держа�
вного майна України по Донецькій області, опублікованій
в газеті «Відомості приватизації» від 14.07.2004 № 27
(315), про повторний продаж на аукціоні об’єкта — неH
житлових вбудованих приміщень площами 124,9 м2,
238,1 м2, 83,3 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Кура�
хівський механічний завод», слід читати:

«Початкова вартість продажу без ПДВ — 73 570,70 грн.
ПДВ — 14 714,14 грн. Початкова вартість продажу з ура�
хуванням ПДВ — 88 284,84 грн...

...Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни про�
дажу об’єкта, що становить 8 829 грн., вносяться на р/р
№ 37313008000034 в банку УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіона�
льне відділення ФДМУ по Донецькій обл.»

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності

— окремо розташованої будівлі з господарськими
спорудами

Найменування об’єкта: окремо розташована будівля кори�
сною площею 436 м2 та споруди.

Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама�
торськ, вул. Петрусенко, 21а.

Балансоуотримувач: Ясногірська селищна рада, 84391, м.
Краматорськ, вул. Миколаївська, 165, код за ЗКПО 04342755.

Земельна ділянка: 3 383 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 207 грн., ПДВ —

1 041,4 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 6 248,4 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону;

утримання об’єкта та прилеглої території в належному сані�
тарно�технічному стані; об’єкт не підлягає відчуженню та пе�
редачі в оренду тощо іншим юридичним і фізичним особам
без збереження зобов’язань, на яких він був придбаний; про�
даж об’єкта приватизації юридичним та фізичним особам
здійснюється за грошові кошти; покупець зобов’язаний від�
шкодувати витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до при�
ватизації.

Грошові кошти в розмірі 624,84 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховується на р/р №
37326005002516 в УДК в Донецькій області, м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач — Управління жи�
тлового та комунального господарства.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17 грн. перераховується на р/р № 31512905800059 в УДК
в Донецькій обл., м. Донецьк, МФО 834016, код за ЗКПО
24166521, одержувач — місцевий бюджет, код платежу
31030000.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на рахунок Ясногірської селищної ради №
37189020002523 в УДК в Донецькій області, МФО 834016, код
за ЗКПО 04342755.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адреH
сою: Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2,
приміщення міськвиконкому (малий зал) о 10.00.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до проведення аук�
ціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.

Краматорськ Донецької обл., пл. Леніна, 2, міськвиконком
(кімн. 213); в робочі дні з 8.00 до 17.00.

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

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до
17.00 за тел.: 3�30�89, 3�02�34 та за вищевказаною адресою.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні цілісного майнового

комплексу Ємільчинської спеціалізованої
будівельноHмонтажної дільниці «Укрдезактиваціябуд»

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс Ємільчинської
спеціалізованої будівельно�монтажної дільниці «Укрдезакти�
ваціябуд».

Адреса:  11200, Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Ку�
рчатова, 6. Ємільчинський район, с. Бараші, вул. Кірова.

Призначення об’єкта: проведення ремонтних робіт житло�
вих будинків населення, виготовлення залізобетонних виро�
бів (кілець для колодязів, стінових блоків), розпилювання лі�
соматеріалів.

Відомості про земельну ділянку та будівлі: до складу об’єкта
входить група будівель, що знаходяться в смт Емільчине: од�
ноповерхова дерев’яна адміністративна будівля, побудована
в 1983 році, площею 63,4 м2, одноповерхова цегляна будівля
столярного цеху, побудована в 1981 році, площею 154,5 м2,
одноповерхова цегляна будівля сушильного цеху, побудована
в 1981 році, площею 204,1 м2, одноповерхова цегляна будівля
сушильного цеху, побудована в 1983 році, площею 64,4 м2, од�
ноповерхова цегляна будівля цеху перероблення пилорами,
побудованого в 1992 році, площею 287,0 м2, одноповерхова
будівля складу з піноблоків та черепашнику, побудований в
1987 році, площею 121 м2, одноповерхова цегляна будівля про�
хідної, побудована в 1983 році, площею 24,2 м2. До складу об’�
єкта входить група будівель, що знаходяться в с. Бараші: од�
ноповерхова будівля столярного цеху з буту та цегли, побудо�
вана в 1989 році, площею 210,8 м2, одноповерхова будівля складу
з буту, побудована в 1988 році, площею 33,9 м2.

У смт Ємільчине об’єкти знаходяться на огородженій заа�
сфальтованій ділянці, розмір земельної ділянки — 0,7 га.

У с. Бараші об’єкти розташовані на території без твердого
покриття, розмір земельної ділянки 0,5 га.

Питання землекористування покупець вирішує з органами
місцевого самоврядування після укладання договору купівлі�
продажу об’єкта приватизації.

Кількість працюючих: 4 чол.
Заборгованість станом на 30.04.2004:
дебіторська — 2,1 тис. грн. кредиторська — 98,7 тис. грн.
Звіт про фінансові результати станом на 30.04.2004 (зби�

ток) — 10,4 тис. грн.
Початкова вартість продажу без ПДВ: 16 670 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає

покупець; 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 прива�
тизації перераховуються на рахунок одержувача коштів: ре�
гіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в
Житомирській області, рах. 137183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 1 667,0 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок оде�
ржувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код
13578893, банк: УДК в 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:

Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Курчатова, 6.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне

відділення 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.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів малої приватизації

державної власності
Назва об’єкта: комплекс будівель та споруд свиновідH

годівельного комплексу: будівлі літ. А, Б, В, Г, Д, З, К з
навісом та споруди.

Адреса: 70432, Запорізька область, с. Ростуще, вул. Заліз�
нична, 13.

Балансоутримувач: Запорізька дирекція залізничних пе�
ревезень, код за ЄДРПОУ 04713145, адреса: 69002, м. Запо�
ріжжя, вул. Залізнична, 13.

Відомість про об’єкт: до складу об’єкта входять: будівля
бригадного будинку із санпропусником площею 94,8 м2, буді�
вля складу для кормів площею 620,3 м2, будівля зернокормо�
цеху площею 432,2 м2, будівля відгодовника на 250 голів пло�
щею 854,6 м2, будівля котельні площею 171,3 м2, будівля від�
годовника на 1000 голів площею 1 396,9 м2, ваги автомобільні
площею 11,6 м2 та споруди.

Розмір земельної ділянки — 33 450 м2 за даними технічно�
го паспорта.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно
згідно з чинним законодавством.

Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 162 025,60 грн.
ПДВ — 32 405,12 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

194 430,72 грн.
Умови продажу об’єкта:

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку
об’єкта до приватизації; у разі відмови переможця аукціону
від підписання протоколу аукціону або договору купівлі�
продажу грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартос�
ті об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 19 443,07 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021 в Управління Державного казначейства у За�
порізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: майно бази відпочинку.
Адреса: 71230, Запорізька область, Чернігівський р�н, ст.

Верхній Токмак�1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Чер�

нігівське районне підприємство матеріально�технічного за�
безпечення», код за ЄДРПОУ 00903914, адреса: 71230, Запо�
різька область, Чернігівський р�н, ст Верхній Токмак�1.

Відомість про об’єкт:
до складу майна входять:
матеріальний склад, який являє собою металевий вагон�

чик розмірами 9,0х3,0х2,6 м,
холодильник «Донбас» — 2 шт.,
газова плита.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 2 191,00 грн.
ПДВ — 438,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

2 629,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку

об’єкта до приватизації; у разі відмови переможця аукціону
від підписання протоколу аукціону або договору купівлі�
продажу, грошові кошти в розмірі 10% від початкової варто�
сті об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 262,92 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021 в Управління Державного казначейства у За�
порізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: склад, літ. Р1, навіс, літ. Э1, побутове
приміщення, літ. Ю1.

Адреса: 69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 20а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «За�

поріжжитлоцивільбуд», код за ЄДРПОУ 01240120, адреса:
69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 20а.

Відомості про об’єкт.
До складу об’єкта входить:
склад, літ. Р1, загальною площею за внутрішнім виміром

678 м2, рік забудови — 1974; навіс, літ. Э1, площею забудови
320,5 м2;

побутове приміщення, літ. Ю1, площею забудови 10,7 м2.
Земельна ділянка 1 032,3 м2 за даними технічного паспор�

та.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно

згідно чинного законодавства.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 95 263,00 грн.
ПДВ — 19 052,60 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

114 315,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку

об’єкта до приватизації; у разі відмови переможця аукціону
від підписання протоколу аукціону або договору купівлі�
продажу, грошові кошти в розмірі 10% від початкової варто�
сті об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 11 431,56 грн., що складає 10% від
початкової вартості об’єкта вносяться на р/р №
37338661100021 в Управління Державного казначейства у За�
порізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Аукціон буде проведено — 6 вересня 2004 року за адH
ресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105 (інститут «ЗапоH
ріждіпроводгосп», актовий зал, п’ятий поверх) об 11Hй
годині з підписанням угоди з філією «Запорізький аукH
ціонний центр».

Назва об’єкта: будівля колишньої котельні, (літ. В).
Адреса: 69700, Запорізька область, Оріхівський р�н, м. Орі�

хів, вул. Привокзальна, 2.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Орі�

хівський Агрос», код за ЄДРПОУ 05488800, адреса: 69700,
Запорізька область, Оріхівський р�н, м. Оріхів, вул. Привок�
зальна, 2.

Відомості про об’єкт.
Будівля котельної, (літ. В), внутрішньою площею 180,6 м2.
Не експлуатувалась протягом 5 років.
Земельна ділянка 210,9 м2 за даними технічного паспорта.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно

згідно з чинним законодавством.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 9 489,00 грн.
ПДВ — 1 897,80 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

11 386,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку

об’єкта до приватизації; у разі відмови переможця аукціону
від підписання протоколу аукціону або договору купівлі�
продажу грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартос�
ті об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 1 138,68 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта вносяться на р/р №
37338661100021 в Управління Державного казначейства у За�
порізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: пасажирське судно типу «МетеорH37».
Порт приписки: м. Запоріжжя.
Балансоутримувач: акціонерна судоплавна компанія «Укр�

річфлот», код за ЄДРПОУ 00017733, адреса: 04071, м. Київ�
71, вул. Нижній Вал, 51.

Відомості про об’єкт: тип судна — пасажирське судно на

підводних крилах для перевезення пасажирів, рік будівниц�
тва — 1987, довжина — 34,6 м, ширина — 9,5 м, висота — 7,5
м, швидкість — 67,1 км/ч,  пасажиромісткість — 123 чол.,
валова вмісткість — 500 м3. На даний час не експлуатується і
знаходиться у відстої.

Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 175 899,00 грн.
ПДВ — 35 179,80 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

211 078,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку

об’єкта до приватизації; у разі відмови переможця аукціону
від підписання протоколу аукціону або договору купівлі�
продажу грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартос�
ті об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 21 107,88 грн., що стано�
вить 10% від початкової вартості об’єкта вносяться на
р/р № 37338661100021 в Управління Державного казначейс�
тва у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ
по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Аукціон буде проведено — 6 вересня 2004 року за адH
ресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 52а (приміщенH
ня кафе «ШайбаHСлавутич») об 11.00 з підписанням угоH
ди з приватним підприємством «Діапазон».

Реєстрація заявників здійснюється в день проведення
аукціону з 9.00 до 10.45.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 2
вересня 2004 року. Заяви приймаються за адресою: м. Запо�
ріжжя, пр. Леніна, 164, кімн. 776 (в робочі дні з 8.00 до 16.00).

Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(0612) 39�01�24.

Інформаційне повідомлення про продаж на аукціоні
об’єктів малої приватизації державної власності — одH
ноповерхової та двоповерхової нежитлових будіH
вель, розташованих в Запорізькій області, с. Велика Бі�
лозерка, по вул. Мелітопольській, опубліковане в газеті
«Відомості приватизації від 23.06.2004 № 24 (312) на стор.
12, вважати недійсним.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі хлібозаводу,
що знаходиться на балансі Помічнянського

державного торговельноHвиробничого
підприємства робітничого постачання

Назва об’єкта: будівля хлібозаводу, що знаходиться на ба�
лансі Помічнянського державного торговельно�виробничого
підприємства робітничого постачання.

Адреса об’єкта: 27030, Кіровоградська обл., Добровелич�
ківський район, м. Помічна, вул. Перемоги, 104.

Балансоутримувач: Помічнянське державне торговельно�
виробниче підприємство робітничого постачання.

Адреса балансоутримувача: 27030, Кіровоградська обл.,
Добровеличківський район, м. Помічна, вул. Чернишевсько�
го, 3.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01101528.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова

цегляна будівля площею 1 658 м2.
Площа земельної ділянки: 0,45 га.
Вартість продажу об’єкта: без ПДВ — 16 062 грн.,
ПДВ — 3 212,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ: 19 274,40 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних

осіб.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає

покупець; питання права користування або власності на зе�
мельну ділянку під об’єктом вирішується новим власником
після укладення договору купівлі�продажу об’єкта самостій�
но за порядком, встановленому чинним законодавством.

Учасники аукціона вносять грошові кошти в розмірі 1 927,44
грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта при�
ватизації, на рахунок: р/р № 37312002000547 в УДК у Кірово�
градській 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,
отримувач — Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоград�
ській області.

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

Аукціон буде проведено: через 30 днів після опублікуH
вання цієї інформації у газеті «Відомості приватизації»
за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РегіH
ональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області
об 11Hй год.

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

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

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні інвентарного об’єкта —

нежитлового приміщення площею 95,2 м2

Назва об’єкта: нежитлове приміщення.
Адреса: 94400, Луганська область, м. Молодогвардійськ,

вул. Тюленіна, 4.
Балансоутримувач: УЖКГ № 2.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення, площею 95,2

м2, будівля знаходиться в оренді до моменту приватизації.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 393 грн., ПДВ —
2 278,60 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
13 671,60 грн.

Сума в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта: 1 367,16
грн.

Засоби платежу за придбаний об’єкт: грошові кошти.
Умови продажу.
Погоджувати профіль використання нежитлового приміщен�

ня з виконкомом Краснодонської міської ради. Утримувати при�
міщення та прилеглу територію в належному санітарно�
технічному стані. Укладати договора на комунальні послуги та
користування земельною ділянкою. Заміну та реконструкцію си�
стем тепло�, водо�, та енергопостачання проводити за згодою
з експлуатаційними організаціями. Забезпечувати доступ екс�
плуатаційних організацій до систем тепло�, водо�, та енергопо�
стачання і утримувати їх у належному стані. Дотримувати сані�
тарні, екологічні норми, та правила пожежної безпеки згідно з
чинним законодавством України. Об’єкт не підлягає відчужен�
ню та передачі в аренду без збереження зобов’язань, на яких
його придбано. Своєчасно виконувати капітальний і поточний
ремонт приміщення. Брати участь у соціально�економічному
розвитку міста. Покупець в місячний термін відшкодовує ви�
трати, пов’язані з експертною оцінкою і підготовкою об’єкта до
приватизації. Переможець аукціону, який відмовився від під�
писання протоколу аукціону або укладення договору купівлі�
продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 від�
сотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. і сума в
розмірі 10% від початкової вартості об’єкта вносяться на
р/р № 37326014001475 УДК у Луганській області, МФО 804013,
код 25371460 Управління економіки та власності.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р № 37189013001475, одержувач — місце�
вий бюджет м. Краснодона, код 25371460, банк одержувач —
УДК Луганської області, МФО 804013, Управління економіки
та власності.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
протягом 27 календарних днів від опублікування цієї інфор�
мації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон буде проведено за адресою: 94400, ЛугансьH
ка обл., м. Краснодон, пл. Леніна, 8, Краснодонський
міськвиконком, к. 25, через 30 календарних днів від дня
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приH
ватизації».

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Луганська
обл., м. Молодогвардійськ, вул. Тюленіна, 4, у робочий час.

Служба з організації та проведення аукціону: Управління
економіки та власності виконавчого комітету Краснодонської
міської ради, кімн. 25, телефон 2�51�80.

В інформації про продаж на аукціоні об’єкта групи А
комунальної форми власності — крану ККСH12,5
колишнього тваринницького комплексу «Солокія» за
адресою: с. Корчів Сокальського району Львівської
області, опублікованій в газеті «Відомості приватизації»
від 14.07.2004 № 27, абзаци, що стосуються початкової
вартості об’єкта та грошових коштів, що становлять 10%
від початкової вартості об’єкта, слід читати:

«Ринкова вартість об’єкта без ПДВ становить 16 157,40
грн. ПДВ становить 3 231,48 грн. Початкова вартість
продажу об’єкта на аукціоні з урахуванням ПДВ становить
19 388,88 грн.

Грошові кошти в розмірі 1 938,89 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок
№ 37327014000186 в банку УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 20823070».

В інформації про продаж на аукціоні об’єкта групи А
комунальної форми власності — водонапірної вежі
колишнього тваринницького комплексу «Солокія» за
адресою: с. Корчів Сокальського району Львівської
області, опублікованій в газеті «Відомості приватизації»
від 14.07.2004 № 27, абзаци, що стосуються початкової
вартості об’єкта та грошових коштів, що становлять 10%
від початкової вартості об’єкта, слід читати:

«Ринкова вартість об’єкта без ПДВ становить 15 291, 50
грн.

ПДВ становить 3 058,30 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта на аукціоні з

урахуванням ПДВ становить 18 349,80 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 834,98 грн., що становить

10% від початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок
№ 37327014000186 в банку УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 20823070.»

В інформації про продаж на аукціоні об’єкта групи А
комунальної форми власності — незадіяних нежитлових
приміщень колишнього тваринницького комплексу
«Солокія» за адресою: с. Корчів, Сокальського району
Львівської області, опублікованій в газеті «Відомості
приватизації» від 14.07.2004 № 27, абзаци, що стосуються
початкової вартості об’єкта та грошових коштів, що
становлять 10% від початкової вартості об’єкта, слід читати:

«Ринкова вартість об’єкта без ПДВ становить 371 221
гривню.

ПДВ становить 74 244 гривні.
Початкова вартість продажу об’єкта на аукціоні з

урахуванням ПДВ становить 445 465 гривень.
Грошові кошти в розмірі 44 546,5 грн., що становить 10%

від початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37327014000186 в банку УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 20823070.»
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів групи А

(вартість продажу зменшена на 30%)
Назва об’єкта: приміщення філії АКАБ «Україна» (частина

приміщення контори СТОВ «Родина» (п’ять кімнат і коридор).
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., Баштанський р�н, с.

Привільне, вул. Леніна, 14.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення на першому

поверсі двоповерхової будівлі, рік будівництва — 1950,
загальна площа 178,5 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 164 грн., ПДВ —
632,8 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
3 796,8 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 379,68 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївська
обл., Баштанський р�н, с. Привільне, вул. Леніна, 14.

Назва об’єкта: приміщення філії АКАБ «Україна» (частина
приміщення контори СТОВ «Авангард» (дві кімнати).

Адреса об’єкта: Миколаївська обл., Баштанський р�н, с.
Мар’ївка, вул. Миру, 5.

Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення на другому
поверсі двоповерхової будівлі, рік будівництва — 1980,
загальна площа 45,5 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 358 грн., ПДВ —
271,6 грн. Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 629,6 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 162,96 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївська
обл., Баштанський р�н, с. Мар’ївка, вул. Миру, 5.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець. Відшкодування покупцем органу приватизації —
РВ ФДМУ по Миколаївській області протягом 30 днів з моменту
підписання договору купівлі�продажу витрат, пов’язаних з
проведенням незалежної оцінки та виготовленням технічної
документації.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку 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 подається уповноваженою особою
підприємства особисто.

Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від дня
опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, в конференцHзалі Регіонального
відділення ФДМУ по Миколаївській області, об 11.00.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Миколаївській
області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6�й поверх, кімн. 22,
тел. 47�04�11.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності (група А) — будівлі промтоварного магазину
Назва об’єкта: будівля промтоварного магазину, що

знаходиться на балансі ТОВ ім. Чапаєва.
Місцерозташування: Полтавська область, Диканьський

район, с. Чапаєвка, вул. Центральна, 5.
Балансоутримувач: ТОВ ім. Чапаєва.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: об’єкт являє

собою одноповерхову, окремо розташовану будівлю,
загальною площею 79,1 м2, 1953 року побудови. Об’єкт не
експлуатується та в цілому знаходиться в незадовільному
стані. Стіни та перегородки цегляні, перекриття  дерев’яне,
покрівля із азбестоцементних листів. Опалення пічне
(відсутнє), водопостачання та каналізація відсутні,
електрообладнання відключене. Об’єкт розташований на
землях площею 0,05 га ТОВ ім. Чапаєва згідно з рішенням
№ 32 від 18.05.2003.

Умови продажу: шляхи подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно в межах чинного законодавства;
забезпечення відповідності об’єкта архітектурно�
будівельним, санітарним та протипожежним вимогам;
забезпечення дотримання в післяприватизаційний період
відповідності об’єкта вимогам екологічної безпеки та охорони
навколишнього середовища; питання користування
земельною ділянкою покупцем об’єкта вирішується
самостійно в межах чинного законодавства; при зміні
власника на об’єкт всі зобов’язання за договором купівлі�
продажу покладаються на нового власника; погоджувати у
відповідності до Порядку надання державними органами
приватизації згоди на подальше відчуження об’єктів,
придбаних покупцями державного майна за договорами
купівлі�продажу, затвердженого наказом ФДМУ від 30.03.2001
№ 500, подальше відчуження об’єкта протягом п’яти років з
моменту підписання цього договору.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 3 652,50 грн.;
ПДВ: 724,50 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

4 383,00 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних

осіб.
Грошові кошти в розмірі 43 830 грн., що становить 10%

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

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

Термін прийняття заяв до 30 серпня 2003 року включно за
адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409.

Аукціон буде проведено 3 вересня 2004 року за
адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 43, об 11.00.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його
розташування.

Служба з організації та проведення аукціону за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Леніна 1/23, кімн. 409, тел. 56�35�55,
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності

(група А) — нежитлової будівлі
Назва об’єкта: нежитлова будівля, що знаходиться на

балансі Кременчуцької дистанції цивільних споруд Південної
залізниці.

Місцерозташування: Полтавська область, м. Кременчук, вул.
Леонова, 6.

Балансоутримувач: Кременчуцька дистанція цивільних
споруд Південної залізниці.

Відомості про будівлю та земельну ділянку: нежитлова
будівля окремо розташована загальною площею 97,5 м2, 1975
року побудови. Об’єкт не експлуатується та в цілому знаходиться
в незадовільному стані. Необхідне проведення капітального
ремонту окремих конструктивних елементів та інженерних
комунікацій. Стіни та перегородки цегляні, перекриття
дерев’яне, покрівля із азбестоцементних листів. Опалення
центральне, водопровід, каналізація, електропостачання в
наявності, газопостачання відсутнє. Об’єкт розташований в
межах смуги Південної залізниці згідно з державним актом на
право постійного користування землею П�ПЛ № 002439 від
25.01.2001.

Умови продажу: дотримуватися санітарних та екологічних
норм при експлуатації об’єкта, утримувати прилеглу до нього
територію в належному стані; утримувати в належному стані
конструктивні елементи об’єкта приватизації, його
привабливий зовнішній вигляд; не проводити капітального
ремонту, реконструкції, добудови, змін в архітектурі будівлі,
в якій розташовано об’єкт приватизації, без дозволу на це
виконкому Кременчуцької міської ради і погодження таких
дій з іншими юридичними особами; забезпечувати
створення безпечних і нешкідливих умов праці на об’єкті при
його подальшій експлуатації; надавати продавцю необхідні
матеріали, відомості, документи щодо виконання умов цього
договору; під час ведення виробничої діяльності виконувати
норми, встановлені чинним законодавством України, та
Правилами, затвердженими міськвиконкомом; погоджувати
у відповідності до порядку надання державними органами
приватизації згоди на подальше відчуження об’єктів,
придбаних покупцями  державного майна за договорами
купівлі�продажу, затвердженого наказом ФДМУ від 30.03.2001
№ 500, подальше відчуження об’єкта протягом п’яти років з
моменту підписання цього договору; у разі зміни власника
об’єкта приватизації покупець повинен покласти всі
вищевказані зобов’язання на нового власника; подальші шляхи
використання об’єкта покупцем вирішується самостійно в
межах чинного законодавства; питання користування
земельною ділянкою покупцем об’єкта вирішується
самостійно в межах чинного законодавства.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 35 300,00 грн.;
ПДВ: 7 060,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

42 360,00 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних

осіб.
Грошові кошти у розмірі 4 236,00 грн., що становить 10%

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

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

Термін прийняття заяв до 30 серпня 2004 року включно за
адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409.

Аукціон буде проведено 3 вересня 2004 року за
адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 43, об 11.00.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його
розташування.

Служба з організації та проведення аукціону за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Леніна 1/23, кімн. 409, тел. 56�35�55,
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за тел.
7�35�98.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта малої
приватизації — прибудови до нежитлової будівлі

площею 581,8 м2

Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: прибудова до нежитлової будівлі площею

581,8 м2.
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пл. 40�ї Армії, 1.
Балансоутримувач: Відкрите акціонерне товариство

«Хлібозавод «Залізничник», 42600, Сумська обл., м.
Тростянець, пров. Гаївський, 2б.

Відомості про будівлю: прибудова — цегляна одно�
поверхова будівля, площа приміщень — 581,8 м2.

Вартість продажу без ПДВ — 71 800 грн., ПДВ — 14 360
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
86 160 грн.

Умови продажу:
питання землекористування покупець вирішує самостійно,

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

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

Грошові кошти в розмірі 8 616 грн., що складає 10% від
вартості продажу, 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 — 30 серпня 2004 року.
Аукціон буде проведено 3 вересня 2004 року об 11.00

годині за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Hй
поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській
області.

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

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
початкової ціни продажу на 30% об’єкта малої

приватизації (група А) — автомобілів: ЗІЛ 131 МТОHАТ
№ 55H29 ХАЩ та ЗІЛ 157 КД бортовий № 17H37 ХАХ
Назва об’єкта: автомобілі, ЗІЛ 131 МТО�АТ № 55�29 ХАЩ та

ЗІЛ 157 КД бортовий № 17�37 ХАХ, що знаходяться на балансі
ВАТ «АТП 16354».

Адреса об’єкта: 61105, м. Харків, вул. Морозова, 18.
Балансоутримувач: 03118989, ВАТ «АТП 16354», 61105, м.

Харків, вул. Морозова, 18.
Відомості про об’єкт: автомобілі:
ЗІЛ 131 МТО�АТ № 55�29 ХАЩ — 1977 р.в.;
ЗІЛ 157 КД бортовий № 17�37 ХАХ — 1985 р.в.
Вартість продажу без ПДВ — 13 066,67 грн. (знижено на

30%), ПДВ — 2 613,33 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

15 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Умови подальшого використання визначає покупець.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної

вартості.
3. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою

об’єкта до приватизації.
Оплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими

коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під

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

Грошові кошти в розмірі 1 568,00 грн., що складає 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
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.

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 11Hй годині 3 вересня 2004
року в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за
адресою: м. Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 4Hй
під’їзд, 3Hй поверх.

Останній день приймання заяв — 30 серпня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його

розташування.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі магазину № 43

(форма власності — державна)
Назва об’єкта: будівля магазину № 43.
Адреса об’єкта: Херсонська обл., Цюрупинський р�н, с.

Раденськ, вул. Залізнична, 2а.
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно�

виробниче підприємство робітничого постачання Одеської
залізниці.

Характеристика об’єкта: одноповерхова будівля загальною
площею 78,4 м2. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта з ПДВ (стартова ціна):
4 880,40 грн.
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Сума грошових коштів (10% стартової ціни) для участі в
аукціоні: 488,04 грн.

Умови продажу: покупець сплачує послуги експерта та
нотаріуса.

Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб —
грошові кошти.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
73000, м. Херсон, бул. Мирний, 3, тел. 24H03H73 о 10.00.

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні автомобіля

ЗІЛH45021 р/н 76H41 ХОО
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ�45021 р/н 76�41 ХОО.
Адреса: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. П. Комуни,

17.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «АТП�16561», але не

увійшов до його статутного фонду.
Характеристика об’єкта: рік  випуску — 1989, тип машини

— вантажний автомобіль, тип кузова — самоскид.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 2 788,80 грн.,

зменшена на 30% від початкової вартості продажу.
ПДВ: 557,76 грн.
Вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

(стартова ціна): 3 346,56 грн., зменшена на 30% від
початкової вартості продажу.

Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 334,66 грн.

Умови продажу: покупець зобов’язаний сплатити вартість
робіт, пов’язаних з підготовчою роботою по приватизації
об’єкта.

Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб —
грошові кошти.

Аукціон відбудеться через 30 днів з дня опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації», за адресою:
м. Херсон, бульвар Мирний, 3, о 10.00.

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни для
участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відділення ФДМУ
по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код за
ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсонській
області, код банку — 852010.

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

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна у Регіональному відділенні ФДМУ по
Херсонській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний,
3, 6�й поверх, кімн. 613, тел. 24�03�73 з 8.00 до 17.00, вихідні
— субота, неділя.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні автомобіля

ГАЗH3307 р/н 92H37 ХОО
Назва об’єкта: автомобіль ГАЗ�3307 р/н 92�37 ХОО.
Адреса: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. П. Комуни,

17.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «АТП�16561», але не

увійшов до його статутного фонду.
Характеристика об’єкта: рік  випуску — 1990, тип машини

— вантажний автомобіль, колір — синій, тип кузова — хлібний
фургон.

Вартість продажу без урахування ПДВ: 4 553,50 грн.,
зменшена на 30% від початкової вартості продажу.

ПДВ: 910,70 грн.
Вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

(стартова ціна): 5 464,20 грн., зменшена на 30% від
початкової вартості продажу.

Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 546,42 грн.

Умови продажу: покупець зобов’язаний сплатити вартість
робіт, пов’язаних з підготовчою роботою по приватизації
об’єкта.

Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб —
грошові кошти.

Аукціон відбудеться через 30 днів з дня опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації», за адресою:
м. Херсон, бульвар Мирний, 3, о 10.00.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294H33H13

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

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу
для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код за
ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсонській
області, код банку — 852010.

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

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна у Регіональному відділенні ФДМУ по
Херсонській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний,
3, 6�й поверх, кімн. 613, тел. 24�03�73 з 8.00 до 17.00, вихідні
— субота, неділя.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні автомобіля

ГАЗH5312 р/н 88H17 ХОП
Назва об’єкта: автомобіль ГАЗ�5312 р/н 88�17 ХОП.
Адреса: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. П. Комуни,

17.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «АТП�16561», але не

увійшов до його статутного фонду.
Характеристика об’єкта: рік  випуску — 1985, тип машини

— вантажний автомобіль, тип кузова — бортовий, колір —
блакитний.

Вартість продажу без урахування ПДВ: 3 086,30 грн.,
зменшена на 30% від початкової вартості продажу.

ПДВ: 617,26 грн.
Вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

(стартова ціна): 3 703,56 грн., зменшена на 30% від
початкової вартості продажу.

Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 370,36 грн.

Умови продажу: покупець зобов’язаний оплатити вартість
робіт, пов’язаних з підготовчою роботою по приватизації
об’єкта.

Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб —
грошові кошти.

Аукціон відбудеться через 30 днів з дня опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації», за адресою:
м. Херсон, бульвар Мирний, 3, о 10.00.

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу
для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код за
ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсонській
області, код банку — 852010.

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

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна у Регіональному відділенні ФДМУ по
Херсонській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний,
3, 6�й поверх, кімната 613, тел. 24�03�73 з 8.00 до 17.00, вихідні
— субота, неділя.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта

групи  А — автомобіля ГАЗH5312 р/н 87H69 ХОН
Назва об’єкта: автомобіль ГАЗ�5312 р/н 87�69 ХОН.
Адреса: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. П. Комуни,

17.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «АТП�16561», але не

увійшов до його статутного фонду.
Характеристика об’єкта: рік  випуску — 1987, тип машини

— вантажний автомобіль, тип кузова — бортовий.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 2 116,10 грн.,

зменшена на 30% від початкової вартості продажу.
ПДВ: 423,22 грн.
Вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

(стартова ціна): 2 539,32 грн., зменшена на 30% від
початкової вартості продажу.

Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 253,93 грн.

Умови продажу: покупець зобов’язаний сплатити вартість
робіт, пов’язаних з підготовчою роботою по приватизації
об’єкта.

Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб —
грошові кошти.

Аукціон відбудеться через 30 днів з дня опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації», за адресою:
м. Херсон, бульвар Мирний, 3, о 10.00.

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни для
участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відділення ФДМУ

по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код за
ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсонській
області, код банку — 852010.

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

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна у Регіональному відділенні ФДМУ по
Херсонській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний,
3, 6�й поверх, кімната 613, тел. 24�03�73 з 8.00 до 17.00, вихідні
— субота, неділя.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на повторному аукціоні автомобіля

ЗІЛHММЗH45021 р/н 76H60 ХОО
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ�ММЗ�45021 р/н 76�60 ХОО.
Адреса: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. П. Комуни,

17.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «АТП�16561», але не

увійшов до його статутного фонду.
Характеристика об’єкта: рік  випуску — 1990, тип машини

— вантажний автомобіль, тип кузова — цистерна.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 1 442,70 грн.,

зменшена на 30% від початкової вартості продажу.
ПДВ: 288,54 грн.
Вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

(стартова ціна): 1 731,24 грн., зменшена на 30% від
початкової вартості продажу.

Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 173,12 грн.

Умови продажу: покупець зобов’язаний сплатити вартість
робіт, пов’язаних з підготовчою роботою до приватизації
об’єкта.

Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб —
грошові кошти.

Аукціон відбудеться через 30 днів з дня опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації», за адресою:
м. Херсон, бульвар Мирний, 3, о 10.00.

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу
для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код за
ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсонській
області, код банку — 852010.

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

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна у Регіональному відділенні ФДМУ по
Херсонській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний,
3, 6�й поверх, кімната 613, тел. 24�03�73 з 8.00 до 17.00, вихідні
— субота, неділя.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні автомобіля

ГАЗH5312 р/н 60H86 ХОО
Назва об’єкта: автомобіль ГАЗ�5312 р/н 60�86 ХОО.
Адреса: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. П. Комуни,

17.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «АТП�16561», але не

увійшов до його статутного фонду.
Характеристика об’єкта: рік  випуску — 1989, тип машини

— вантажний автомобіль, тип кузова — фургон з
вантажопід’ємним бортом.

Вартість продажу без урахування ПДВ: 3 695,30 грн.,
зменшена на 30% від початкової вартості продажу.

ПДВ: 739,06 грн.
Вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

(стартова ціна): 4 434,36 грн., зменшена на 30% від
початкової вартості продажу.

Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 443,44 грн.

Умови продажу: покупець зобов’язаний оплатити вартість
робіт, пов’язаних з підготовчою роботою до приватизації
об’єкта.

Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб —
грошові кошти.

Аукціон відбудеться через 30 днів з дня опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації», за адресою:
м. Херсон, бульвар Мирний, 3, о 10.00.

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу
для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код за
ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсонській
області, код банку — 852010.

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

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна у Регіональному відділенні ФДМУ по
Херсонській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний,
3, 6�й поверх, кімната 613, тел. 24�03�73 з 8.00 до 17.00, вихідні
— субота, неділя.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні автомобіля

ГАЗH5301 р/н 91H03 ХОС
Назва об’єкта: автомобіль ГАЗ�5301 р/н 91�03 ХОС.
Адреса: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. П. Комуни,

17.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «АТП�16561», але не

увійшов до його статутного фонду.
Характеристика об’єкта: рік  випуску — 1982, тип машини

— вантажний автомобіль, тип кузова — бортовий.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 2 367,40 грн.,

зменшена на 30% від початкової вартості продажу.
ПДВ: 473,48 грн.
Вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

(стартова ціна): 2 840,88 грн., зменшена на 30% від
початкової вартості продажу.

Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 284,09 грн.

Умови продажу: покупець зобов’язаний сплатити вартість
робіт, пов’язаних з підготовчою роботою до приватизації
об’єкта.

Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб —
грошові кошти.

Аукціон відбудеться через 30 днів з дня опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації», за
адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, о 10.00.

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни
продажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р №
37315008000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача
— УДК у Херсонській області, код банку — 852010.

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

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна у Регіональному відділенні ФДМУ по
Херсонській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний,
3, 6�й поверх, кімната 613, тел. 24�03�73 з 8.00 до 17.00, вихідні
— субота, неділя.

В інформації про продаж на аукціоні будівлі
матеріального складу (м. Херсон, вул. Паровозна, 41),
надруковану у газеті «Відомості приватизації» від
14.07.2004 на стор. 14; слід читати:

«Вартість продажу об’єкта з ПДВ (стартова ціна) —
24 486,00 грн. (зменшена на 30% від початкової вартості).

Грошові кошти в розмірі 2 448,60 грн., що становить
40% від початкової вартості об’єкта, вносяться на
рахунок».

Далі за текстом.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі овочесховища

Назва об’єкта: будівля овочесховища.
Адреса: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Рампова, 18.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт:

Шепетівське ДТВПРП «Залізничник».
Відомості про об’єкт: будівля загальною площею

приміщень — 456,7 м2, земельна ділянка окремо під будівлю
картоплесховища не виділена.

Вартість об’єкта — 6 646 грн., ПДВ — 1 329 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ

— 7 975 грн.
Умови продажу — відшкодування витрат, пов’язаних з

виготовленням технічної документації.
Аукціон буде проведено 7 вересня 2004 року за

адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в
Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій
області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банку УДК
у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти в розмірі 797 грн. 50 коп., що становить 10%
від вартості продажу об’єкта, перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304  в банку
УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі складу солі

Назва об’єкта: будівля складу солі.
Адреса: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Рампова, 18.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт:

Шепетівське ДТВПРП «Залізничник».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля приміщення

загальною площею — 73,5 м2, земельна ділянка окремо під
частину будівлі не виділена.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294H33H13

Вартість об’єкта — 3 544 грн., ПДВ — 709 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

4 253 грн.
Умови продажу — відшкодування витрат, пов’язаних з

виготовленням технічної документації.
Аукціон буде проведено 7 вересня 2004 року об 11.00

за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в
Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій
області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банку УДК у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти в розмірі 425 грн. 30 коп., що становить 10%
від вартості продажу  з урахуванням ПДВ, перераховуються
до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304  в банку УДК
у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі складу тари

Назва об’єкта: будівля складу тари.
Адреса: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Рампова, 18.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт:

Шепетівське ДТВПРП «Залізничник».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля приміщення

загальною площею — 61,8 м2, земельна ділянка окремо під
частину будівлі не виділена.

Вартість об’єкта — 2 592 грн., ПДВ — 518 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

3 110 грн.
Умови продажу — відшкодування витрат, пов’язаних з

виготовленням технічної документації.
Аукціон буде проведено 7 вересня 2004 року об 11.00

за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в
Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій
області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банку УДК у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти в розмірі 311 грн., що становить 10% від
вартості продажу з урахуванням ПДВ перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304  в банку УДК у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

В інформаційному повідомленні про продаж на аукціоні
об’єкта — будівля колишньої котельні, Хмельницька
обл., м. Городок, пров. Станційний, 17, що знаходиться
на балансі ВАТ «Городоцьке», абзац 5,й слід читати:
«Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 7
833 грн. (Вартість об’єкта — 6 527,46 грн., ПДВ — 1 305,5
грн.), абзац 10,й слід читати: «Грошові кошти (завдаток)
в розмірі 783 грн. 30 коп., що становить 10% від вартості
продажу з врахування ПДВ, перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку
УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО
815013».

Далі за текстом.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта групи А
державної власності — будівлі колишньої котельні

з обладнанням, сараю та огорожі
(зі знижкою початкової вартості до 30%)

Код за ЄДРПОУ: 32191703.
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні з обладнанням,

сарай та огорожа.
Адреса: 17044, Козелецький район, с. Білики, вул. Київська, 1.
Балансоутримувач: державне с/г підприємство «Білики».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля котельні 1988

року, перекриття із збірних залізобетонних панелей, стіни із
збірних керамзитобетонних панелей, покрівля двосхила — з
руберойду по цегельній стяжці, загальною площею 486,3 м2,
будівля сараю загальною площею 78 м2; металева огорожа;
котел паровий ДЕ�4�14 ГМ — 2 шт.; економайзер № 94 — 2
шт.; димосос ДН № 10 — 2 шт.; ємність акумулююча 25 м3 — 2
шт.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не відведена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 44 520 грн., ПДВ —
8 904 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 53 424 грн.

Умови продажу:
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими

коштами;

утримання об’єкта та прилеглої території у відповідності
до санітарно�екологічних норм;

питання землекористування покупець вирішує самостійно
з органами місцевого самоврядування 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 № 3718500900002, одержувач — РВ ФДМУ по
Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у
Чернігівській обл., МФО 853592.

Грошові кошти в розмірі 5 342 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 проведено 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

відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000, м.
Чернігів, проспект 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
розташування.

ГРУПА Ж

Підлягають приватизації шляхом викупу
Викуп

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Оздоровчо�побутовий комплекс, що знаходиться на бала�

нсі ВАТ «Рівнеоблагпропостач», за адресою: Рівненський ра�
йон, с. Н. Любомирка, вул. Промислова, 10.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку, що знаходиться на балансі Токарівської

сільської ради, за адресою: Білозерський район, с. Новотя�
гинка, вул. Придніпровська, 51.

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячий оздоровчий комплекс «Салют», що знаходиться

на балансі ЗАТ «Запоріжкран», за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Зелена, 50. Приватизовано юридичною особою за
412 681,20 грн., у т. ч. ПДВ — 68 780,2 грн.

Їдальня № 36, що знаходиться на балансі ВАТ «Мелітополь�
ський завод тракторних агрегатів», за адресою: м. Меліто�
поль, вул. Індустріальна, 59, приватизована юридичною осо�
бою за 169 090,80 грн., у т. ч. ПДВ — 28 181,80 грн.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс КП «Жидачівський відділ про�

філактичної дезинфекції» комунальної власності, що знахо�
диться за адресою: м. Жидачів, вул. Друкарська, 12. Прива�
тизований юридичною особою за 3 666 грн.

Аукціон
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Клуб, що знаходиться на балансі ТОВ «Будгаз», за адре�
сою: м. Дрогобич, вул. Стрийська, 104, приватизовано юри�
дичною особою за 76 000 грн., у т. ч. ПДВ — 12 666,67 грн.

Пропонуються до продажу

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної

сфери — дитячого садка № 214, що знаходиться на
балансі ВАТ «Північний гірничоHзбагачувальний

комбінат» з урахуванням знижки на 30%
Назва об’єкта: дитячий садок № 214.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.

Федоренка, 28а.
Балансоутримувач: ВАТ «Північний гірничо�збагачуваль�

ний комбінат», адреса: м. Кривий Ріг. код за ЄДРПОУ 00191023.
Відомості про об’єкт: 2�поверхова цегляна будівля дитячо�

го комбінату загальною площею 2 181 м2, господарські спо�
руди: сарай площею 56 м2, туалет площею 13 м2, замощення;
огорожа. До складу об’єкта входить обладнання та інше май�
но у кількості 13 одиниць. Об’єкт розташований на земельній
ділянці площею 9 448,23 м2. Рік введення в експлуатацію —
1964.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 184 277,80 грн., ПДВ
— 36 855,56 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
221 133,36 грн.

Призначення об’єкта: організація виховання та дозвілля
дітей.

Умови продажу:
збереження профілю об’єкта; утримання об’єкта привати�

зації та прилеглої території згідно з встановленими прави�
лами санітарно�технічної експлуатації; питання оренди або
постійного користування земельною ділянкою покупець ви�
рішує з місцевою радою самостійно після укладання догово�
ру купівлі�продажу у порядку, встановленому чинним законо�
давством; переможцю аукціону, який відмовився від підпи�
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сання протоколу аукціону або укладання договору купівлі�
продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків поча�
ткової ціни продажу об’єкта, не повертаються.

Умови розрахунків за об’єкт — грошові кошти.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 22 113,34 грн.,

що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати�
зації, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Дер�
жавного казначейства України по Дніпропетровській облас�
ті, МФО 805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відді�
ленню Фонду державного майна України по Дніпропетров�
ській області до 23 вересня 2004 року.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 Управління Державного казначей�
ства України по Дніпропетровській області, МФО 805012, код
за ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фонду держа�
вного майна України по Дніпропетровській області.

Аукціон відбудеться 27 вересня 2004 року о 10.00 в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаH
ціональна мережа аукціонних центрів» за адресою:
49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68,
корп. 12, 4Hй поверх (тел. 779H30H74).

Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділен�
ня Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315). Кінцевий термін
прийняття заяв 23 вересня 2004 року до 17.00.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію про продаж об’�
єкта можна отримати за тел. (0562) 42�89�48.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної

сфери — дитячого садка № 212, що знаходиться на
балансі ВАТ «Північний гірничоHзбагачувальний

комбінат» з урахуванням знижки на 30%
Назва об’єкта: дитячий садок № 212.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.

Черкасова, 1а.
Балансоутримувач: ВАТ «Північний гірничо�збагачуваль�

ний комбінат», адреса: м. Кривий Ріг, код за ЄДРПОУ
00191023.

Відомості про об’єкт: 2�поверхова цегляна будівля дитя�
чого комбінату загальною площею 1 448,7 м2, прибудова до
кухні, загальною площею 95,8 м2, господарські споруди: са�
рай площею 50,9 м2, фонтан декоративний, замощення, ого�
рожа.  До складу об’єкта входить обладнання та інше майно
у кількості — 16 одиниць. Об’єкт розташований на земельній
ділянці площею 7 669,39 м2. Рік введення в експлуатацію —
1963.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 156 625,00 грн., ПДВ
— 31 325,00 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
187 950,00 грн.

Призначення об’єкта: організація виховання та дозвілля
дітей.

Умови продажу:
збереження профілю об’єкта; утримання об’єкта привати�

зації та прилеглої території згідно з встановленими прави�
лами санітарно�технічної експлуатації; питання оренди або
постійного користування земельною ділянкою покупець ви�
рішує з місцевою радою самостійно після укладання дого�
вору купівлі�продажу у порядку, встановленому чинним зако�
нодавством; переможцю аукціону, який відмовився від під�
писання протоколу аукціону або укладання договору купівлі�
продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків поча�
ткової ціни продажу об’єкта, не повертаються.

Умови розрахунків за об’єкт — грошові кошти.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 18 795,00 грн.,

що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати�
зації, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Дер�
жавного казначейства України по Дніпропетровській облас�
ті, МФО 805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відді�
ленню Фонду державного майна України по Дніпропетров�
ській області до 23 вересня 2004 року.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 371188500900001 Управління Державного казна�
чейства України по Дніпропетровській області, МФО 805012,
код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фонду дер�
жавного майна України по Дніпропетровській області.

Аукціон відбудеться 27 вересня 2004 року о 10.00 в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаH
ціональна мережа аукціонних центрів» за адресою:
49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68,
корп. 12, 4Hй поверх (тел. 779H30H74).

Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділен�
ня Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315). Кінцевий термін
прийняття заяв 23 вересня 2004 року до 17.00.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію про продаж об’�
єкта можна отримати за тел. (0562) 42�89�48.

В інформаційному повідомленні про продаж на аукці�
оні об’єкта соціальної сфери — клубу, що перебуває на
балансі Коростенської дистанції цивільних споруд і во�
допостачання, розташованому за адресою: Житомир�
ська область, м. Коростень, вул. Корольова, 33, опублі�
кованому в газеті «Відомості приватизації» від 14.07.2004
№ 27 (315), слід читати:

«Вартість продажу без ПДВ: 84 060 грн.
ПДВ: 16 812 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

100 872 грн.
Грошові кошти в розмірі 10 088 грн., що становить

10% від початкової вартості об’єкта...»
Далі за текстом.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294H33H13

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні  їдальні

Назва об’єкта: їдальня, що знаходиться на балансі КП «По�
паснянський склозавод».

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00293114.
Адреса: 93300, м. Попасна, вул. Чехова, 16в.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні з прибудовами пло�

щею 348,1 м2, будівля складу площею 52,6 м2, погріб площею
53,1 м2.

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

Вартість об’єкта без ПДВ — 26 371,0 грн., ПДВ  5 274,20
грн.

Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ стаH
новить 31 645,20 грн.

Об’єкт знаходиться в оренді. Договір оренди до 05.02.2005.
Умови продажу:
можливе перепрофілювання; утримання об’єкта та приле�

глої території в належному санітарно�технічному стані; зміна
та реконструювання систем тепло�, водо та енергопостачан�
ня за згодою з експлуатаційними організаціями; об’єкт не
підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридич�
ним та фізичним особам без збереження зобов’язань, на
яких його було придбано; покупець відшкодовує витрати, по�
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; переможець
аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
або укладання договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує про�
давцю неустойку в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни про�
дажу об’єкта на аукціоні.

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

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37183506900001, грошові кошти у розмірі 10 відсо�
тків початкової ціни (3 165 грн.) вносяться на р/р №
37316006000535 в УДК у Луганській області, МФО 804013, код
13398493, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Лу�
ганській області.

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

Аукціон буде проведено через 50 днів з дня опублікуH
вання цієї інформації за адресою: м. Луганськ, пл. ГеH
роїв ВВВ, 3а, каб. 201, тел. 58H53H39.

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

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

В інформаційному повідомленні про продаж на аукці�
оні об’єкта групи Ж — їдальні, що перебуває на балансі
ВАТ «Птахофабрика «Львівська», розташованої за адре�
сою: Львівська область, Буський район, с. Заводське,
опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від
14.07.2004 р. № 27 (315), слід читати:

«Ринкова вартість об’єкта без ПДВ становить 36 069
(тридцять шість тисяч шістдесят дев’ять гривень).

ПДВ становить 7 213,80 грн. (сім тисяч двісті трина�
дцять гривень 80 коп.)

Початкова вартість об’єкта для продажу на аукціоні з
урахуванням ПДВ становить 43 282,80 грн. (сорок три
тисячі двісті вісімдесят дві гривні 80 коп.)

Грошові кошти в розмірі 4 328,28 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта, вносяться на раху�
нок № 37310009000186 в банку УДК у Львівській області,
код банку (МФО) 825014. Одержувач коштів — Регіона�
льне відділення ФДМУ по Львівській області, код за ЄД�
РПОУ 20823070».

Далі за текстом.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням ціни
на 30 відсотків об’єкта соціальної сфери — лазні, що

знаходиться  на балансі ВАТ «Драбівське», але не
ввійшла до його статутного фонду

(державна власність)
Код за ЗКПО: 00387447.
Адреса: 19842, Черкаська обл., Драбівський район, с. Дра�

бово�Барятинське, вул. Гагаріна.
Призначення об’єкта: надання соціально�побутових послуг.
Відомості про земельну ділянку та будівлі: земельна діля�

нка окремо не виділена. Будівля лазні одноповерхова, цегля�
на, має три входи — два з головного фасаду, один з торцево�
го, рік забудови 1962, загальна площа приміщень 170,3 м2,
середньозважений фізичний знос будівлі — 69%, розташо�
вана на господарчому дворі. Поруч розташована столярна
майстерня, гаражі, котельна. Об’єкт не експлуатаується за
призначенням з 1967 року.

Умови продажу: можлива зміна профілю діяльності.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 520 грн., ПДВ — 504

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

3 024 грн.
Грошові кошти в розмірі 302 грн. 40 коп., що становить 10%

від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок № 37310007000007 УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Черкаській області.

Плата за реєстрацію заяви та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007 УДК у
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач
— Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області.

Термін прийняття заяв: до 20 вересня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 24 вересня 2004 року об 11.00

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

його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних

осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне

відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к.
445, тел. 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 — їдальні
Код за ЄДРПОУ: 00372629.
Назва об’єкта: їдальня, яка не ввійшла до статутного фонду

та знаходиться на балансі ВАТ «Линовицький цукрокомбінат
«Красний» (використовується сезонно).

Адреса : 15652, Прилуцький район, смт Линовиця, вул. За�
водська, 7.

Балансоутримувач: ВАТ «Линовицький цукрокомбінат «Кра�
сний», Прилуцький район, смт Линовиця, вул. Заводська, 4.

Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1974

року, загальною площею 161,4 м2.
Відомість про земельну ділянку: земельна ділянка окремо

не виділена. Питання користування земельною ділянкою по�
купець вирішує самостійно після укладання договору купівлі�
продажу.

Вартість продажу об’єкта без урахуванням ПДВ — 8 420
грн., сума ПДВ становить 1 684 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 10 104 грн.

Умови продажу об’єкта: збереження профілю діяльності
об’єкта протягом п’яти років; утримувати об’єкт та прилеглу
територію у відповідності до санітарно�екологічних норм.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.

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 Черні�
гівській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Черні�
гівській обл., МФО 853592.

Грошові кошти в розмірі 1 010,4 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.

Кінцевий термін прийняття заяв 11 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведений 15 жовтня 2004 року за адреH

сою: 14000, м. Чернігів, вул. Київська, 14а об 11Hй год.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ�

не відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000,
м. Чернігів, пр. 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 розташу�
вання.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — лазні
Код за ЄДРПОУ: 00372629.
Назва об’єкта: лазня, яка не ввійшла до статутного фонду

та знаходиться на балансі ВАТ «Линовицький цукрокомбінат
«Красний» (використовується сезонно).

Адреса : 15652, Прилуцький район, смт Линовиця, вул. За�
водська, 25.

Балансоутримувач: ВАТ «Линовицький цукрокомбінат «Кра�
сний», Прилуцький район, смт Линовиця, вул. Заводська, 4.

Призначення об’єкта: надання соціально�побутових послуг.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1947

року, загальною площею 73,0 м2.
Відомість про земельну ділянку: земельна ділянка окремо

не виділена. Питання користування земельною ділянкою по�
купець вирішує самостійно після укладання договору купівлі�
продажу.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 2 900 грн.,
сума ПДВ становить 580 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 3 480 грн.

Умови продажу об’єкта: збереження профілю діяльності
об’єкта протягом п’яти років; утримувати об’єкт та прилеглу
територію у відповідності до санітарно�екологічних норм.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.

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 Черні�
гівській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Черні�
гівській обл., МФО 853592.

Грошові кошти в розмірі 348 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.

Кінцевий термін прийняття заяв 11 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведений 15 жовтня 2004 року за адреH

сою: 14000, м. Чернігів, вул. Київська, 14а об 11Hй год.
Служба з організації та проведення аукціону — регіональ�

не відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000,
м. Чернігів, пр. 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 розташу�
вання.

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И

11

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

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



4 серпня  2004 року № 30(318)

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — лазні
Код за ЄДРПОУ: 00236079.
Назва об’єкта: лазня, яка не ввійшла до статутного фонду

та знаходиться на балансі ВАТ «Макошинський завод «Сіль�
госпмаш»» (не працююча).

Адреса : 15652, Менський район, смт Макошине, вул. Све�
рдлова, 24а.

Балансоутримувач: ВАТ «Макошинський завод «Сільгосп�
маш», Менський район, смт Макошине, вул. Леніна, 70.

Призначення об’єкта: надання соціально�побутових послуг.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1980

року, загальною площею 64,6 м2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо

не виділена. Питання користування земельною ділянкою по�
купець вирішує самостійно після укладання договору купів�
лі�продажу.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 750 грн.,
сума ПДВ становить 150 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 900 грн.

Умови продажу об’єкта: збереження профілю діяльності
об’єкта протягом п’яти років; утримувати об’єкт та прилеглу
територію у відповідності до санітарно�екологічних норм.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.

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 Черні�
гівській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Черні�
гівській обл., МФО 853592.

Грошові кошти в розмірі 90 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.

Кінцевий термін прийняття заяв 11 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведений 15 жовтня 2004 року за адреH

сою: 14000, м. Чернігів, вул. Київська, 14а об 11Hй год.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ�

не відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000,
м. Чернігів, пр. 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 розташу�
вання.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні лазні

Назва об’єкта: лазня.
Адреса: Хмельницька обл., Волочиський район, смт Нар�

кевичі, вул. К. Маркса, 12.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ

«Наркевицький цукровий завод».
Призначення об’єкта: надання соціально�побутових послуг.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля за�

гальною площею — 201 м2, земельна ділянка окремо під ча�
стину будівлі не виділена.

Вартість об’єкта — 36 721 грн., ПДВ — 7 344,2 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

44 065,2 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності об’єкта;
відшкодування витрат, пов’язаних з виготовленням техніч�

ної документації.
Аукціон буде проведено 27 вересня 2004 року об 11.00

за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в РегіоH
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведен�
ня аукціону.

Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахун�
ку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банку УДК
у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти (застава) в розмірі 4 406 грн. 52 коп., що
становить 10% від вартості продажу об’єкта, перерахову�
ються до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в
банку УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО
815013.

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

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

ГРУПА Д

Підлягає приватизації шляхом викупу
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Акушерський корпус Переяслав�Хмельницької централь�
ної районної лікарні, що перебуває на балансі Переяслав�
Хмельницької центральної районної лікарні, за адресою: Ки�
ївська обл., м. Переяслав�Хмельницький, вул. Богдана Хме�
льницького, 137.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ФДМУ
Департамент продажу цілісних майнових комплексів

та активів підприємств
Гуртожиток, що знаходиться на балансі УКБ Херсонської

облдержадміністрації, за адресою: Херсонська обл., Геніче�
ський р�н, с. Щасливцеве.

Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні

Аукціон
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Тароремонтна майстерня за адресою: Луганська обл., м.
Лисичанськ, Артемівське шосе, 1. Приватизовано юридич�
ною особою за 302 грн., у т. ч. ПДВ — 50 грн. 33 коп.

Склад готової продукції БМВД за адресою: Луганська обл.,
м. Лисичанськ, Артемівське шосе, 1. Приватизовано юриди�
чною особою за 302 грн., у т. ч. ПДВ — 50 грн. 33 коп.

Склад білкових інгридієнтів за адресою: Луганська обл., м.
Лисичанськ, Артемівське шосе, 1. Приватизовано юридич�
ною особою за 402 грн., у т. ч. ПДВ — 67 грн.

Цех БМВД за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, Ар�
темівське шосе, 1. Приватизовано юридичною особою за
402 грн., у т. ч. ПДВ — 67 грн.

Аукціон за методом зниження ціни лота

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячі ясла�сад з початковою школою за адресою: Черні�

гівська обл., Прилуцький р�н, смт Ладан, вул. Стадіонна, 2а.
Приватизовано юридичною особою за 39 942 грн., у т. ч. ПДВ
— 6 657 грн.

Пропонуються до продажу

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні не завершених

будівництвом житлових будинків з господарськими
приміщеннями в с. Нові Обиходи (Самчинці)

Немирівського району
(початкова вартість знижена на 30%)

№ 6 2 69,43 35 1 757,70 351,54 2 109,24 211,00

№ 7 3 79,34 35 1 960,70 392,14 2 352,84 236,00

№ 8 3 79,34 35 2 000,60 400,12 2 400,72 241,00

№ 9 3 79,34 35 2 000,60 400,12 2 400,72 241,00

№ 10 3 79,34 35 1 941,10 388,22 2 329,32 233,00

По житлових будинках виконано: фундаменти з монолітно�
го залізобетону і збірних бетонних блоків, цегляні стіни, по�
криття зі збірних з/б пустотних плит, дах і фронтони повніс�
тю розібрані, цегляні перегородки в житлових будинках ро�
зібрані і зруйновані. Облицювання зовнішніх стін силікатною
цеглою частково розібрано. Стіни із силікатної цегли на ве�
ранді також частково розібрані, через це дах на веранді пе�
ребуває в аварійному стані і знаходиться перед загрозою
обвалу. По господарських приміщеннях виконано: фундаме�
нти зі збірних бетонних блоків, цегляні стіни, покриття зі збі�
рних з/б пустотних плит, дах і фронтони повністю розібрані.
Облицювання зовнішніх стін силікатною цеглою, а також сті�
ни вхідних приміщень з силікатної цегли частково розібрані.
Дах знаходиться в аварійному  стані, існує загроза обвалу.
Під дією атмосферних явищ цегляна кладка прийшла в не�
придатність, а захисний шар на залізобетонних плитах по�
криття місцями відслоївся. Підлога не виконувалась. Сантех�
нічні, електротехнічні і оздоблювальні роботи не виконува�
лись. Благоустрій і огородження не виконувалось. По вулиці
проходить водогін з водорозбірними колонками загального
користування, який на даний час не діє. Село електрофікова�
но, газифіковано, телефонізовано. Мережі енергозабезпе�
чення до вказаних садиб не виконувались.

Площа земельної ділянки для кожної садиби — 0,25 га.
Умови продажу об’єктів: розібрати об’єкт та привести бу�

дівельний майданчик в належний стан протягом трьох років
після підписання акта приймання�передачі; забороняється
продаж об’єкта та земельної ділянки на період розбирання
та здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний
об’єкт; здати земельну ділянку органам місцевого самовря�
дування; покупець має право на придбання земельної ділян�
ки тільки під забудову; забезпечити вимоги техніки безпеки,
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се�
редовища під час розбирання.

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

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

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єк�
та приватизації вносяться на рахунок Регіонального відді�
лення ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в бан�
ку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.

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

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

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

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні виробничого

корпусу, що знаходиться на балансі ВАТ «ТерниHавто»,
з урахуванням знижки на 30%

Назва об’єкта: виробничий корпус.
Балансоутримувач: ВАТ «Терни�авто».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 70б.
Відомості про об’єкт: змонтована одноповерхова будівля

із залізобетонних панелей, перекриття із залізобетонних плит,
підлога із бетону, віконні металеві переплетення, металеві во�
рота. Будівництво розпочато в 1987 році, призупинено в 1990
році. Проектно�кошторисна документація відсутня. Земель�
на ділянка під забудову окремо не відводилася.

Будівельна готовність: 45%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 17 042,90 грн., ПДВ

— 3 408,58 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ

— 20 451,48 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівни�

цтва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим при�
значенням або зі зміною профілю протягом п’яти років від
дня підписання акта приймання�передачі об’єкта, заборона
продажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завер�
шення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію до мо�
менту здійснення покупцем повних розрахунків за придба�
ний об’єкт; забезпечення вимог екологічної безпеки, охоро�
ни навколишнього природного середовища під час добудо�
ви та подальшого введення в експлуатацію об’єкта привати�
зації; питання приватизації чи оренди земельної ділянки та її
розмір покупець вирішує самостійно з місцевою радою за
порядком, встановленим чинним законодавством.

Засоби платежу — грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про�

токолу аукціону або укладання договору купівлі�продажу об’�
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.

Учасниками аукціону грошові кошти в розмірі 2 045,15 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати�
зації, вносяться на рахунок № 37311009001104 Управління
Державного казначейства України по Дніпропетровській об�
ласті, МФО 805012, код за ЗКПО 13467337, Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет�
ровській області до 2 вересня 2004 року (включно).

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

Аукціон відбудеться 6 вересня 2004 року о 10.00 в фіH
лії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаціоH
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49094,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12,
4Hй поверх, тел. 779H30H74.

Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінце�
вий термін прийняття заяв: 2 вересня 2004 року до 17.00.

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

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

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання

об’єкта державної власності — будинку побуту
(зі зниженням вартості на 30%)

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — буди�
нок побуту, що знаходиться на балансі Структурної одиниці
ВАТ «Донбасенерго» Слов’янської ТЕС.

Адреса: Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Ювілейна.
Код за ЗКПО балансоутримувача: 00131104.
Площа земельної ділянки: 143 м2.
Відомості про об’єкт: збудовано  фундамент з залізобе�

тонних блоків у чотири�п’ять рядів.
Будівельна готовність: 17%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 824,09 грн., ПДВ —

1 964,82 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

11 788,90 грн.
Умови продажу: покупець повинен розібрати об’єкт та при�

вести будівельний майданчик в належний стан протягом од�
ного року після укладення договору купівлі–продажу; поку�
пець повинен забезпечити дотримання правил техніки без�
пеки, санітарних та екологічних норм, передбачених законо�
давством; покупець оплачує витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до продажу; здати земельну ділянку органам місце�
вого самоврядування з додержанням умов здачі; перемо�
жець аукціону, який відмовився від підписання протоколу ау�
кціону або укладання договору купівлі�продажу об’єкта, спла�
чує продавцю  неустойку в розмірі 20% від кінцевої ціни про�
дажу об’єкта.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься: одержувач —
представництво Фонду держмайна України в м. Слов’янську;
банк одержувача — УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЗКПО 23607288, р/р № 37180561900075.
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Грошові кошти в розмірі 1 178,89 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться: оде�
ржувач — представництво Фонду держмайна України в м.
Слов’янську; банк одержувача — УДК в Донецькій області,
МФО 834016, код за ЗКПО 23607288, р/р № 37318005000634.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р № 37180561900075, одержувач — пред�
ставництво ФДМУ в м. Слов’янську, банк одержувача — УДК
в Донецькій області, код за ЗКПО 23607288, МФО 834016.

Заяви приймаються протягом 27 днів після опублікування
інформації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адH
ресою: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революH
ції, 49, представництво Фонду державного майна УкраH
їни в м. Слов’янську.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Телефони для довідок: 3�60�15, 3�82�73.

Служба з організації аукціону: представництво ФДМУ в м.
Слов’янську, з 8.00 до 17.00 в робочі дні за адресою: м. Сло�
в’янськ, вул. Ж. Революції, 49.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання об’єкта

державної власності — житлового будинку № 19
(зі зниженням вартості на 30%)

Код за ЗКПО балансоутримувача:  00476625.
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — жит�

ловий будинок № 19, що знаходиться на балансі ВАТ «Дон�
рибкомбінат».

Адреса: Донецька обл., Слов’янський район, с. Мирне, вул.
Садова.

Площа земельної ділянки: 97 м2.
Відомості про об’єкт:  виконано фундамент, стіни,  перего�

родки першого поверху.
Будівельна готовність: 33%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ —12 677,71 грн., ПДВ —

2 535,54 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

15 213 грн. 25 коп.
Умови продажу: покупець повинен розібрати об’єкт та при�

вести будівельний майданчик в належний стан протягом од�
ного року після укладення договору купівлі–продажу; поку�
пець повинен забезпечити дотримання правил техніки без�
пеки, санітарних та екологічних норм, передбачених законо�
давством; покупець оплачує витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до продажу; здати земельну ділянку органам місце�
вого самоврядування з додержанням умов здачі; перемо�
жець аукціону, який відмовився від підписання протоколу ау�
кціону або укладання договору купівлі�продажу об’єкта, спла�
чує продавцю неустойку в розмірі 20% від кінцевої ціни про�
дажу об’єкта.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься: одержувач —
представництво Фонду держмайна України в м. Слов’янську;
банк одержувача — УДК в Донецькій області, МФО 834016,
код за ЗКПО 23607288, р/р № 37180561900075.

Грошові кошти в розмірі 1 521,33 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться: оде�
ржувач — представництво Фонду держмайна України в м.
Слов’янську; банк одержувача — УДК в Донецькій області,
МФО 834016, код за ЗКПО 23607288, р/р № 37318005000634.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р № 37180561900075, одержувач — пред�
ставництво ФДМУ в м. Слов’янську, банк одержувача — УДК
в Донецькій області, код за ЗКПО 23607288, МФО 834016.

Заяви приймаються протягом 27 днів після опублікування
інформації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адH
ресою: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революH
ції, 49, представництво Фонду державного майна УкраH
їни в м. Слов’янську.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Телефони для довідок: 3�60�15, 3�82�73.

Служба з організації аукціону: представництво ФДМУ в м.
Слов’янську, з 8.00 до 17.00 в робочі дні за адресою: м. Сло�
в’янськ, вул. Ж. Революції, 49.

ІНФОРМАЦІЯ
про  повторний продаж  на аукціоні газифікації

шахтарських селищ Червона Гірка, с. Мар’ївка, вул.
Клубної у м. Макіївка, що знаходиться на балансі ДП
«Донвуглереструктуризація»  (ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 32442610.
Назва об,єкта: газифікація  шахтарських селищ Червона

Гірка, с. Мар’ївка, вул. Клубної у м. Макіївка,   що  знаходиться
на балансі ДП  «Донвуглереструктуризація».

Адреса: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Клубна, с. Червона
Гірка (вул. Пирогова, вул. Авіаційна, вул. Межова), с. Мар’їв�
ка (вул. Октябрська, вул. Черняхівського, вул. Белінського, вул.
Димитрова).

Ступінь будівельної готовності — 80%.
Виконано: с. Мар’ївка — газопровід середнього тиску з

труб діаметром 159 мм довжиною 1750 пог. м, газопровід
низького тиску з труб діаметром 57, 76, 89, 114, 159, 219 мм
довжиною 2200 пог. м, ГРП — одноповерховий будинок з бе�
тонних блоків, покриття зі збірних залізобетонних плит; вул.
Клубна — газопровід середнього тиску з труб діаметром —
76 мм довжиною 113 м, газопровід низького тиску з труб
діаметром 108 мм довжиною 250 пог. м; с. Червона Гірка —
газопровід середнього тиску з труб діаметром  57, 108, 273,
114, 133, 159 мм довжиною 3000 пог. м, ГРП — засувки діаме�
тром 50мм, вентиль діаметром 20 мм, фільтр ФОГ 100 мм,
регулятор тиску.

Будівництво проводилося з 1996 до 2000 р.
Загальна площа земельної ділянки  під об’єкт не відведена.

Вартість продажу об’єкта  без  ПДВ — 459 802,70 грн.; ПДВ
— 91 960,54 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 551 763,24 грн.

Умови продажу.
 1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та вве�

сти об’єкт в експлуатацію протягом   двох рок³в від дати нота�
ріального посвідчення договору купівлі�продажу.

2. В річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
як³й він розташований, до завершення будівництва та вве�
дення об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навко�
лишнього середовища під час добудови та подальшого вве�
дення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн.  вноситься на
р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить  55 177 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донець�
кій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіона�
льне відділення ФДМУ по Донецькій області.

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

Аукціон буде проведено на 34Hй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13,
товарна біржа «Феміда».

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97.

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304�75�27.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні котеджу № 1
мікрорайону «Перспектива», що знаходиться на

балансі ОП «Азовське морське пароплавство»
(ціна знижена на 30%)

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01125732.
Назва об“єкта: котедж № 1 мікрорайону «Перспектива», що

знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплавст�
во».

Адреса об’єкта: м. Маріуполь, Приморський район, вул.
В. М. Цибулько.

Ступінь будівельної готовності — 44%.
Виконано: триповерховий житловий 12�квартирний буди�

нок на стрічковому фундаменті, стіни — пінобетонні плити,
перекриття — залізобетонні плити, покрівля�черепиця, є під�
вал. Сантехнічні, електротехнічні та оздоблювальні роботи
не виконувались.

Будівництво припинено у 1998 році.
Загальна площа об’єкта — 1 556,6 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 157 673,25 грн.; ПДВ

— 31 534,65  грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 189 207 грн. 90 коп.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввес�

ти об’єкт в експлуатацію протягом п’яти рок³в від дати нота�
ріального посвідчення договору купівлі�продажу.

2. В річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати  документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт;

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
як³й він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будівни�
цтва та введення об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37187561900001  в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 18 921 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донець�
кій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіона�
льне відділення ФДМУ по Донецькій області.

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

Аукціон буде проведено на 34Hй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
ТОВ «НКУФ «УніверсалHКонсалтинг».

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

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304�75�27.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта котеджу

№ 2 мікрорайону «Перспектива», що знаходиться на
балансі ОП «Азовське морське пароплавство»

(ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ  балансоутримувача — 01125732.
Назва об’єкта: котедж № 2 мікрорайону «Перспектива», що

знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплавст�
во».

Адреса об’єкта:   м. Маріуполь, Приморський район, вул.
В. М. Цибулько.

Ступінь будівельної готовності — 44%.
Виконано: триповерховий житловий 12�квартирний буди�

нок на стрічковому фундаменті, стіни — пінобетонні плити,
перекриття — залізобетонні плити, покрівля — черепиця, є
підвал. Сантехнічні, електротехнічні та оздоблювальні робо�
ти не виконувались.

Будівництво припинено у 1998 році.
Загальна площа об’єкта — 1 556,6 м2. Вартість продажу

об’єкта без ПДВ — 149 625,58 грн.; ПДВ — 29 925,12 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 179 550,70 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввес�

ти об’єкт в експлуатацію протягом п’яти рок³в від дати нота�
ріального посвідчення договору купівлі�продажу.

2. В річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати  документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
як³й він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будівни�
цтва та введення об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта.

 Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на
р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 17 956 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт  привати�
зації вносяться на р/р № 37186562900001, банк УДК у Доне�
цькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіо�
нальне відділення ФДМУ по Донецькій області.

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

Аукціон буде проведено на 34Hй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
ТОВ «НКУФ «УніверсалHКонсалтинг».

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

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304�75�27.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні котеджу № 3
мікрорайону «Перспектива», що знаходиться на

балансі ОП «Азовське морське пароплавство»
(ціна знижена на 30%)

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01125732.
Назва об’єкта: котедж № 3 мікрорайону «Перспектива», що

знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплавст�
во».

Адреса об’єкта: м. Маріуполь, Приморський район, вул.
В. М. Цибулько.

Ступінь будівельної готовності — 44%.
Виконано: триповерховий житловий 12�квартирний буди�

нок на стрічковому фундаменті, стіни — пінобетонні плити,
перекриття — залізобетонні плити, покрівля — черепиця, є
підвал. Сантехнічні, електротехнічні та оздоблювальні робо�
ти не виконувались.

Будівництво припинено у 1998 році.
Загальна площа об’єкта — 1 556,6 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 149 625,58 грн.; ПДВ

— 29 925,12 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 179 550,70 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввес�

ти об’єкт в експлуатацію протягом п’яти рок³в від дати нота�
ріального посвідчення договору купівлі�продажу.

2. В річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати  документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
як³й він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будівни�
цтва та введення об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
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р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 17 956 грн., вносяться на р/р №
37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
Фонду держмайна України по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати�
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Доне�
цькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіо�
нальне 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 34Hй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
ТОВ «НКУФ «УніверсалHКонсалтинг».

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

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304�75�27.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні котеджу № 4
мікрорайону «Перспектива», що знаходиться на

балансі ОП «Азовське морське пароплавство»
(ціна знижена на 30%)

Код  за ЄДРПОУ  балансоутримувача — 01125732.
Адреса балансоутримувача: 87510, м. Маріуполь, пр. Адм.

Луніна, 89.
Назва об’єкта: котедж № 4 мікрорайону «Перспектива»,

що знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплав�
ство».

Адреса об’єкта: м. Маріуполь, Приморський район, вул.
В. М. Цибулько.

Ступінь будівельної готовності — 44%.
Виконано: триповерховий житловий 12�квартирний бу�

динок на стрічковому фундаменті, стіни пінобетонні плити,
перекриття — залізобетонні плити, покрівля — черепиця, є
підвал. Сантехнічні, електротехнічні та оздоблювальні робо�
ти не виконувались.

Будівництво припинено у 1998 році.
Загальна площа об’єкта — 1 556,6 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 149 625,58 грн.; ПДВ

— 29 925,12  грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 179 550,70 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та вве�

сти об’єкт в експлуатацію протягом   п’яти рок³в від дати
нотаріального посвідчення договору купівлі�продажу.

2. В річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати  документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
як³й він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будів�
ництва та введення об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн.  вноситься на
р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 17 956 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення Фонду держмайна Украї�
ни по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати�
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Доне�
цькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіо�
нальне 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 34Hй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
ТОВ «НКУФ «УніверсалHКонсалтинг».

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні котеджу № 5
мікрорайону «Перкспетива», що знаходиться на

балансі ОП «Азовське морське пароплавство»
(ціна зменшена на 30%)

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01125732.
Назва об’єкта: котедж № 5 мікрорайону «Перспектива»,

що знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплав�
ство».

Адреса об’єкта:   м. Маріуполь, Приморський район, вул.
В. М. Цибулько.

Ступінь будівельної готовності — 44%.
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Виконано: триповерховий житловий 12�квартирний буди�

нок на стрічковому фундаменті, стіни — пінобетонні плити,
перекриття — залізобетонні плити, покрівля — черепиця, є
підвал. Сантехнічні, електротехнічні та оздоблювальні робо�
ти не виконувались.

Будівництво припинено у 1998 році.
Загальна площа об’єкта — 1 556,6 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 149 625,58 грн.; ПДВ

— 29 925,12  грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 179 550,70 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввес�

ти об’єкт в експлуатацію протягом   п’яти рок³в від дати нота�
ріального посвідчення договору купівлі�продажу.

2. В річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати  документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
як³й він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будівни�
цтва та вводу об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на
р/р № 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 17 956 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт  привати�
зації вносяться на р/р № 37186562900001, банк УДК у Доне�
цькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіо�
нальне відділення ФДМУ по Донецькій області.

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

Аукціон буде проведено на 34Hй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
ТОВ «НауковоHконсультативна упроваджувальна фірма
«УніверсалHКонсалтинг».

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

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304�75�27.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні житлового будинку № 6,

що знаходиться на балансі
ОП «Азовське морське пароплавство»

(ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01125732.
Назва об’єкта: житловий будинок № 6, що знаходиться на

балансі ОП «Азовське морське пароплавство».
Адреса об’єкта: м. Маріуполь, Приморський район, вул.

Амурська.
Ступінь будівельної готовності — 3%.
Виконано: фундамент —  пальове поле і стрічковий монолі�

тний залізобетонний ростверк — 100%.
Будівництво припинено у 1996 році.
Площа земельної ділянки — 3 078,3 м2.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 8 726,20

грн.;  ПДВ — 1 745,24 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 10 471,44 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввес�

ти об“єкт в експлуатацію протягом п’яти рок³в від дати нота�
ріального посвідчення договору купівлі�продажу.

2. В річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати  документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
як³й він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будівни�
цтва та введення об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37187561900001  в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 1 048 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донець�
кій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіона�
льне відділення ФДМУ по Донецькій області.

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

Аукціон буде проведено на 34Hй день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00

за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
спеціалізована донецька товарна біржа «Меркурій».

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

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304�75�27.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні невстановленого

устаткування, придбаного для функціонування об’єкта
незавершеного будівництва «Брусилів база», що

перебуває на балансі ВАТ «Коростишівське
АТП 11842»

Hазва об’єкта: невстановлене устаткування, придбане для
функціонування об’єкта незавершеного будівництва  «Бру�
силів база».

Адреса: 12500, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Гри�
боєдова, 37.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства�балансоутримувача:
3116648, ВАТ «Коростишівське АТП 11842», 12500, Житомир�
ська обл., м. Коростишів, вул. Грибоєдова, 37.

Призначення об’єкта: забезпечення функціонування об’єк�
та незавершеного будівництва «Брусилів база».

Склад основних об’єктів: кабельно�провідникова — 40 еле�
ментів, світлотехнічна продукція — 22 елементи, комутаційні
та електромонтажні вироби — 44 елементи, силове облад�
нання — 31 елемент, сантехнічна продукція — 45 елементів,
засоби зв’язку, вимірювальні пристрої, вентилятори, верс�
тати, котли та ін. устаткування — 21 елемент.

Вартість продажу без ПДВ :104 504 грн.
ПДВ — 20%: 20 900,80 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 125 404, 80 грн.
Умови продажу: заборона продажу придбаного невстано�

вленого устаткування до здійснення покупцем повних розра�
хунків; покупець зобов’язаний сплатити продавцю витрати,
пов’язані з підготовкою до приватизації невстановленого
устаткування.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива�
тизації перераховуються на рахунок одержувача коштів: Ре�
гіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в
Житомирській області, рах. № 137183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 12 541 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок оде�
ржувача коштів: Регіональне відділення ФДМУ, ідент. код
13578893, банк: УДК в 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 термiн прийняття заяв: 6 вересня 2004 року
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою:

Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Грибоєдова, 37.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне

відділення 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.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — напірного трубопроводу із залізобетонних
труб діаметром 1 000 мм, довжиною 520 м

(зі зменшенням початкової вартості на 30%)
Назва об’єкта: напірний трубопровід із залізобетонних труб

діаметром 1 000 мм, довжиною 520 м, який є у складі будови
комплексної реконструкції Краснодонської зрошувальної си�
стеми Краснодонського району, та перебуває на балансі Лу�
ганського обласного виробничого управління меліорації і во�
дного господарства, 91021, м. Луганськ, вул. А. Линьова, 75,
код 01033757.

Місцезнаходження: Краснодонський район Луганської об�
ласті.

Загальний ступінь будівельної готовності — 44%.
 Виконано:  напірний трубопровід  довжиною 520 м.
Площа земельної ділянки надана в тимчасове використан�

ня.
Вартість продажу — 16 615 грн.95 коп. без ПДВ, ПДВ —

3 323 грн. 19 коп.
Початкова ціна продажу  з урахуванням ПДВ: 19 939

грн. 14 коп.
 Грошові кошти в розмірі 1 993 грн. 91 коп., що становить

10% від початкової ціни об’єкта.
Умови приватизації об’єктів: розбирання будівель і спо�

руд протягом двох років з  дати підписання договору купівлі�
продажу, додержання умов здачі земельної ділянки органам
виконавчої влади відповідно до вимог чинного законодавст�
ва з охорони навколишнього середовища.

Засоби платежу — грошові кошти.
Загальні умови продажу для об’єкта: питання відведення,

купівлі або довгострокової оренди земельної ділянки під об’�
єкт вирішується новим власником з органом  місцевого са�
моврядування, за встановленим законом порядком після під�
писання договору купівлі�продажу.

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

Аукціон буде проведено 6 вересня 2004 о 10.00 філіH
єю «Луганський аукціонний центр» ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» за адресою: 91055, м. ЛуH
ганськ, вул. Октябрська, 43.

Переможець аукціону, який відмовиться від підписання про�
токолу аукціону або укладання договору купівлі�продажу об’�

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294H33H13

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
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
вартості об’єкта,  вносяться покупцем на р/р №
37316006000535 Регіонального відділення ФДМУ по Лугансь�
кій області в УДК у Луганській області, МФО 804013, код УДК
у Луганській області 13398493.

Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації  вносяться
покупцем на р/р № 37183506900001 Регіонального відділен�
ня ФДМУ по Луганській області, МФО 804013, код УДК у Лу�
ганській області 13398493.

Приймання заяв в робочі дні у Регіональному відділенні
Фонду держмайна України по Луганській області.

Додаткову інформацію про об’єкт незавершеного будівни�
цтва можна отримати за тел./факсом 53�13�36 у Регіональ�
ному відділенні Фонду держмайна України по Луганській об�
ласті за адресою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн.
208.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  повторний продаж на аукціоні під розбирання

складу мінеральних добрив (з 30% знижкою)
Назва об’єкта: склад мінеральних добрив, балансоутри�

мувач  ВАТ «Старий Самбір «Агросервіс», код за ЗКПО
05489968.

Місцезнаходження: смт Хирів, Старосамбірський р�н,
Львівська область.

Змонтовано: фундаменти стаканного типу — 13 шт. (об’єм
94м3); незмонтовано: залізобетонні конструкції складу — ко�
лони (23 шт.), ферми (12 шт.), плити перекриття (54 шт.); буді�
вля трансформаторної: зовнішні розміри 5,1х4,4 м, висота
8,8 м, будівельний об’єм 197 м3, з червоної цегли, неоштука�
турена, покрівля шиферна, перекриття залізобетонні, запов�
нення прорізів, підлоги, комунікації — відсутні.

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

Площа земельної ділянки: 5 га.
Ступінь будівельної готовності: 20%.
Умови продажу: розбирання та приведення будівельного

майданчика в належний стан протягом одного року  після
укладання договору купівлі�продажу; після розбирання буді�
вельний майданчик привести в стан, що відповідає  вимогам
чинного законодавства по охороні навколишнього середови�
ща; у випадку відмови переможця аукціону від підписання
договору купівлі�продажу об’єкта в п’ятиденний термін з дня
затвердження протоколу аукціону, сплачується штраф в роз�
мірі 20  відсотків від кінцевої ціни продажу ОНБ.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 50 321,6  грн., ПДВ
становить 10 064,32 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 60 385,92  грн.

Грошові кошти в розмірі 6 038,59 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок № 37310009000186, одержувач коштів: Регіональне
відділення ФДМУ по Львівській області, код 20823070; банк
одержувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.

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

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

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

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул.

Січових Стрільців, 3, другий поверх, кімната 40, тел./факс
72�49�10.

 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної форми

власності — 4Hквартирного житлового будинку
Назва об’єкта: 4�квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: Тернопільська обл., м. Бережани, вул.

Хатки, 119.
Склад основних об’єктів: незавершене будівництво житло�

вого будинку.
По об’єкту виконано: змонтовано фундаменти з бетонних

блоків під гаражі і підвали з перекриттям, частково кладку
стін першого поверху з частковим перекриттям панелями.

Ступінь будівельної готовності — 15%.
Площа земельної ділянки — 0,12 га.
Інженерні мережі — загальні для мікрорайону.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 791,42 грн. (сімсот

дев’яносто одна грн. 42 коп.) (балансова неіндексована вар�
тість), ПДВ 20% — 158,28 грн. (сто п’ятдесят вісім гривень 28
коп.)

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
949,70 грн. (дев’ятсот сорок дев’ять гривень 70 коп.).

Умови продажу: збереження первісного призначення об’єк�
та; 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; заборона відчуження об,єкта
та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до
завершення будівництва та введення його в експлуатацію; про�
тягом двох років з моменту підписання акта приймання�
передачі об’єкта переоформити документи на земельну

ділянку, відведену під об’єкт; протягом двох років з моменту
підписання акта приймання�передачі; підготувати документи
та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права за�
будовника на об’єкт; забезпечення дотримання вимог еколо�
гічної безпеки, охорони навколишнього природного середо�
вища під час добудови об’єкта та подальшого введення його в
експлуатацію; у випадку відмови покупця від підписання про�
токолу аукціону, сплачені грошові кошти в розмірі 10% від по�
чаткової вартості об’єкта, йому не повертаються, учасник аук�
ціону позбавляється права на подальшу участь в цьому аукці�
оні; у випадку відмови покупця від підписання договору купів�
лі�продажу, сплачені грошові кошти в розмірі 10% від почат�
кової вартості об’єкта, йому не повертаються.

Кошти за реєстрацію заяви (17 грн.) та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться: одер�
жувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільсь�
кій області р/р № 37187501900001 в банку УДК у Тернопільсь�
кій області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 94,97 грн., що становить 10 відсо�
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться
Регіональному відділенню ФДМУ по Тернопільській області
на р/р № 37315011000166, в банку УДК у Тернопільській обла�
сті, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Кінцевий термін прийняття заяв — за 3 дні до початку аук�
ціону.

З об’єктом можна ознайомитись за адресою: Тернопільсь�
ка обл., м. Бережани, вул. Хатки, 119.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
інформації в пресі.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ�
не відділення Фонду державного майна України по Терно�
пільській області, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

Тел. (0352) 25�39�88.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні сільського клубу

Назва об’єкта: сільський клуб.
Адреса: Херсонська область, Голопристанський район, с.

Новософіївка.
Об’єкт розташований у центрі с. Новософіївка поряд з сіль�

ською радою і являє собою фундамент та підвальне примі�
щення викладені з бетонних блоків та червоної цегли, частко�
во перекрите залізобетонними плитами. Наявні внутрішні пе�
регородки та колони виконані з червоної цегли. Під колони
встановлені плоскі залізобетонні плити, зроблено зтяжку бе�
тону. Наявні сходи з технічного поверху на перший. Перший
поверх виконано на відмітку «0».

На будівельному майданчику є 9 плоских плит з залізобе�
тону. Інженерні комунікації відсутні. Тимчасові будівлі, спору�
ди на території об’єкта відсутні. Об’єкт не огороджений і не
охороняється.

Умови продажу: розібрати об’єкт протягом трьох років від
дати підписання акта приймання�передачі об’єкта. Додер�
жуватися умов здачі земельної ділянки органам виконавчої
влади відповідно до вимог чинного законодавства, забезпе�
чувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час розбирання. Покупець, який
придбав об’єкт незавершеного будівництва під розбирання,
за бажанням може придбати земельну ділянку, на якій роз�
ташований цей об’єкт тільки під забудову. Покупець сплачує
послуги експерта та нотаріуса.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 3 388,00 грн.
ПДВ: 667,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

4 065,60 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості прода�

жу ( для участі в аукціоні 406,56 грн.
Засоби платежу  для фізичних та юридичних осіб — гро�

шові кошти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікуH

вання інформації у газеті «Відомості приватизації» за
адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.

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

Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподаткову�
ваного мінімуму (17 грн.) вносяться на рахунок одержувача —
Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р №
37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача
— УДК у Херсонській області, код банку — 852010.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне від�
ділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсон�
ській області, код банку — 852010.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на рахунок одержувача — Регіональне відді�
лення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсон�
ській області, код банку — 852010.

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон�
ській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, 6�й
поверх, кімната 613, тел. 24�03�73 з 8.00 до 17.00, вихідні —
субота, неділя.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності

Назва об’єкта: 18Hквартирний житловий будинок з наH
двірним туалетом.

Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ічнянський р�н. смт
Парафіївка, вул. Новозаводська, 10.

Характеристика об’єкта: двоповерхова будівля з підвалом,
розміром 12х50 м. Стіни із силікатної цегли, дах — шатровий

вкритий шифером, зведені внутрішні перегородки, частково
встановлені віконні та двірні коробки. Об’єкт знаходиться в
житловому масиві, комунікації до будинку не підведені.

Загальна будівельна готовність об’єкта — 35%.
Вартість продажу об’єкта без урахування податку на дода�

ну вартість — 212 046,38 грн.
Податок на додану вартість — 42 409,28 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

254 455,66 грн.
Умови продажу: засоби платежу — грошові кошти; під до�

будову без збереження профілю, заборона продажу до мо�
менту завершення будівництва та введення в експлуатацію,
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи�
шнього природного середовища під час добудови об’єкта;
розстрочка платежу згідно з чинним законодавством.

Застава: 25 446 грн.
Назва об’єкта: котельня школи.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Козелецький р�н, с.

Косачівка.
Характеристика об,єкта:  виконана будівля 6х18 м з черво�

ної цегли, перекрита залізобетонними плитами. До будівлі
входять димова труба, дві теплові камери, змонтований шви�
дкісний водопідігрівач.

Загальна будівельна готовність об’єкта — 34%.
Вартість продажу об’єкта без урахування податку на дода�

ну вартість: 97 500 грн.
Податок на додану вартість — 19 500 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

117 000 грн.
Умови продажу: засоби платежу — грошові кошти; під до�

будову без збереження профілю, заборона продажу до мо�
менту завершення будівництва та введення в експлуатацію
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природ�
ного середовища під час добудови об’єкта; розстрочка пла�
тежу згідно з чинним законодавством.

Застава: 11 700 грн.
Застава: грошові кошти, 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. Без ПДВ.

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 13 вересня 2004 року.
Аукціон відбудеться 17 вересня 2004 р. об 11Hй годині

за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Більш детальну інформацію по об’єкту можна отримати в

Регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за
адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел.
176�302 з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни

лота — корпусу № 4
Назва об’єкта: корпус № 4.
Балансоутримувач: ТОВ «Аграрно�інтеграційне підприєм�

ство «Агроінтер».
Адреса: м. Верхньодніпровськ, вул. Тітова, 37.
Відомості про об’єкт: змонтовані фундаменти із збірних

залізобетонних паль, каркас двоповерхової будівлі розміром
124х54 м, зовнішні стіни із керамзитобетонних стінових па�
нелей, перекриття із збірних залізобетонних плит, частково
змонтовані перегородки із збірних залізобетонних плит, ві�
конні, металеві переплетення, покрівля, бетонна підлога, ка�
нали прохідні та непрохідні із цегли, вентиляція. Інженерні
мережі не підводилися. Будівництво розпочато в 1988 році,
призупинено в 1995 році.

Земельна ділянка під забудову — 1,17 га.
Будівельна готовність: 31%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 191 486,00 грн., ПДВ

— 38 297,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

229 783,20 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівни�

цтва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим при�
значенням або зі зміною профілю протягом п’яти років від
дня підписання акта приймання�передачі об’єкта; заборона
продажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завер�
шення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію та до
моменту здійснення покупцем повних розрахунків за придба�
ний об’єкт; забезпечення вимог екологічної безпеки, охоро�
ни навколишнього природного середовища під час добудо�
ви та подальшого введення в експлуатацію об’єкта привати�
зації; питання приватизації чи оренди земельної ділянки та її
розмір покупець вирішує самостійно з місцевою радою за
порядком, встановленим чинним законодавством.

Засоби платежу — грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про�

токолу аукціону або укладання договору купівлі�продажу об’�
єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни
продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не
повертаються.

Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 22 978,32 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати�
зації, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Дер�
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жавного казначейства України по Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділен�
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області до 2 вересня 2004 року (включно).

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

Аукціон відбудеться 6 вересня 2004 року о 10.00 в фіH
лії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «НаціоH
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49094,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12,
4Hй поверх, тел. 779H30H74.

Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінце�
вий термін прийняття заяв: 2 вересня 2004 року до 17.00.

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

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

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни

лота об’єкта комунальної власності — котельні,
 яка входить до складу об’єкта незавершеного

будівництва — стадіону
Назва об’єкта: котельня, яка входить до складу об’єкта не�

завершеного будівництва — стадіону, що знаходиться на ба�
лансі відділу капітального будівництва Волноваської райде�
ржадміністрації.

Адреса: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Коваля, 42.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо

не виділена.
Ступінь будівельної готовності — 57%.
Відомості про об’єкт: будівля каркасно�панельна розміром

в плані 12,65х24,60 м, виконані: фундаменти збірно�монолітні
на 100%; каркас збірний з колон та балок на 100%; стіни з
панелей та цегли на 100%; плити покриття та покрівлі на 100%;
вікна та двері на 40%; підлога відсутня, оздоблювальні робо�
ти не виконані; комунікації не підведені.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 24 245 грн., ПДВ —
4 849 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
29 094 грн., без вартості земельної ділянки.

Умови продажу: покупець зобов’язаний завершити будів�
ництво і ввести об’єкт в експлуатацію протягом 5 років від
дати нотаріального посвідчення договору купівлі�продажу;
забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на якій
він розташований до завершення будівництва, введення об’�
єкта в експлуатацію та до моменту здійснення повних розра�
хунків за придбаний об’єкт приватизації; покупець зобов’я�
заний забезпечити дотримання правил техніки безпеки, са�
нітарних та екологічних норм передбачених законодавством
України; можлива зміна первісного призначення об’єкта.

Реєстраційний збір в розмірі 17 грн. та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк
Управління Державного казначейства в Донецькій області на
р/р № 37184103800001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа�
вного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 2 910 грн., що становить 10% від
початкової ціни продажу об’єкта приватизації вносяться в
банк Управління Державного казначейства в Донецькій об�
ласті на р/р № 37313008000034, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа�
вного майна України по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення ау�
кціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, кімната 439а, Регіональне відділен�
ня Фонду державного майна України по Донецькій області.

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

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

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота під розбирання — другої половини
60Hквартирного житлового будинку

Код за ЄДРПОУ: 00213764.
Назва об’єкта: друга половина 60�квартирного житлового

будинку.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство Глухів�

ський завод «Електропанель», 41400, Сумська обл., м. Глухів,
вул. Індустріальна, 7.

Адреса об’єкта: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Космо�
навтів, 6.

По об’єкту виконано: фундаменти стрічкові залізобетонні збі�
рні; фундаментні блоки ФБС 24�3�6т�32 шт., нестандартних
розмірів — 14 шт., фундаментні блоки ФБС 24�4�6т —51 шт.,
нестандартних розмірів — 22 шт., фундаментні блоки ФБС 24�
6�6т — 194 шт., нестандартних розмірів — 82 шт., перекриття
— залізобетонні плити — 2 шт., цегляна кладка — 2,1 м3.

Ступінь будівельної готовності: 8%.
Площа забудови будинку — 504,0 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 615 грн., ПДВ — 723

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

4 338 грн.

Умови продажу об’єкта: протягом одного року з моменту
переходу права власності на об’єкт до покупця розібрати об’�
єкт та привести будівельний майданчик в належний стан від�
повідно до вимог чинного законодавства з охорони навколи�
шнього середовища; у разі придбання земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт, використовувати її тільки під за�
будову; питання переоформлення документів на право кори�
стування земельною ділянкою вирішується новим власни�
ком самостійно за порядком, встановленим чинним законо�
давством; забороняється подальше відчуження об’єкта на
термін розбирання.

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

Грошові кошти в розмірі 434 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації вносяться на раху�
нок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 30 серпня 2004 року.
Аукціон буде проведено 3 вересня 2004 року об 11.00

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4Hй поверх,
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

Інформаційні повідомлення
В інформації Регіонального відділення по Чернігівській об�

ласті про продаж на аукціоні об’єктів незавершеного будів�
ництва державної власності, опублікованій в газеті «Відомо�
сті приватизації» від 14.07.2004 № 279 (315) на сторінці 5:

комплект невстановленого обладнання № 1 (м. Черні�
гів, вул. Інструментальна, 17), замість слів «Початкова вар�
тість продажу об’єкта: 216 545 грн.», слід читати: «вартість
продажу об’єкта без урахування ПДВ — 216 545 грн.; ПДВ —
43 309 грн.; початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 259 854 грн.; замість слів «застава — грошові кошти в
розмірі 21 654,5 грн.» слід читати: «застава — грошові кошти
в розмірі 25 986 грн»;

клуб (Ніжинський р�н, с. Григоро�Іванівка, вул. Травнева,
15), замість слів «Початкова вартість продажу об’єкта 9 561
грн.» слід читати: «вартість продажу об’єкта без урахування
ПДВ — 9 561 грн., ПДВ — 1 912,2 грн., початкова вартість
продажу з урахуванням ПДВ — 11 473,2 грн.»; замість слів
«застава 957 грн.» слід читати: «застава — 1 148 грн.»;

газова котельня (Ніжинський р�н, с. Світанок, вул. К. Готва�
льда, 19б), замість слів «Початкова вартість продажу об’єкта
— 14 014 грн.» слід читати: «вартість продажу без урахування
ПДВ — 14 014 грн., ПДВ — 2 802,8 грн., початкова вартість
продажу з урахуванням ПДВ — 16 816,8 грн.»; замість слів
«застава — 1 402 грн.» слід читати: «застава — 1 682 грн.».

В інформації Регіонального відділення по Донецькій облас�
ті, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 14.07.2004
№ 27 (315) на сторінці 5, про продаж під розбирання на аукці�
оні об’єкта незавершеного будівництва — цегельного завоH
ду, замість слів «Початкова вартість продажу об’єкта 29 055,00
грн.» слід читати: «Вартість продажу без ПДВ — 29 055,00
грн., ПДВ — 5 811,00 грн. Початкова вартість продажу з ураху�
ванням ПДВ — 34 866,00 грн.»; замість слів «Грошові кошти у
розмірі 10% від початкової ціни продажу, що становить 2 905,5
грн.» слід читати: «Грошові кошти у розмірі 10% від початкової
ціни продажу, що становить 3 486,6 грн.»

В інформації Регіонального відділення по Херсонській об�
ласті про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного будівни�
цтва — 72Hквартирного житлового будинку (м. Нова Кахо�
вка, вул. П. Морозова), опублікованій на сторінці 8 газети
«Відомості приватизації» від 14.07.2004 № 27 (315) замість
слів «Початкова вартість продажу об’єкта: 778 587,00 грн. Су�
ма грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для учас�
ті в аукціоні: 77 858,70 грн.» слід читати: «Вартість продажу
об’єкта без ПДВ — 778 587,00 грн. ПДВ — 155 717,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 934 304,40
грн. Сума грошових коштів (10% початкової вартості прода�
жу) для участі в аукціоні — 93 430,44 грн.

В інформації Регіонального відділення по Донецькій обла�
сті, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від
14.07.2004 № 27 (315), про продаж під розбирання на аукціоні
за методом зниження ціни лота об’єктів незавершеного бу�
дівництва — житлових будинків № 25/2, 25/4, 25/5, 25/6 (м.
Харцизськ, с. Зуївка, вул. Миру)  замість «Початкова вартість
продажу: у сумі…» слід читати:

по житловому будинку № 25/2 «Вартість продажу без
ПДВ — 6 753,83 грн. ПДВ — 1 350,77 грн. Початкова вартість
продажу з урахуванням ПДВ — 8 104,60 грн.»

по житловому будинку № 25/4 «Вартість продажу без
ПДВ — 3 710,80 грн. ПДВ — 742,16 грн. Початкова вартість
продажу з урахуванням ПДВ — 4 452,96 грн.»

по житловому будинку № 25/5 «Вартість продажу без
ПДВ — 4 098,62 грн. ПДВ — 819,72 грн. Початкова вартість
продажу з урахуванням ПДВ — 4 918,34 грн.»

по житловому будинку № 25/6 «Вартість продажу без
ПДВ — 4 762,72 грн. ПДВ — 952,54 грн. Початкова вартість
продажу з урахуванням ПДВ – 5 715,26 грн.».

Замість «Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни
продажу, що становлять...» слід читати:

по житловому будинку № 25/2 «Грошові кошти у розмірі
10% від початкової ціни продажу, що становлять 810,4 грн.»;

по житловому будинку № 25/4 «Грошові кошти у розмірі
10% від початкової ціни продажу, що становлять 45,2 грн.»;

по житловому будинку № 25/5 «Грошові кошти у розмірі
10% від початкової ціни продажу, що становлять 491,8 грн.»;

по житловому будинку № 25/6 «Грошові кошти у розмірі
10% від початкової ціни продажу, що становлять 571,5 грн.».

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності,

що підлягають  приватизації
(наказ ФДМУ від 27.07.2004 № 1530)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Підвищена залізнична під’їзна колія, ВАТ «Трест Південза�

хідтрансбуд», м. Вінниця. Вул. Ватутіна, 1.

 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Два 5�поверхові 60�квартирні житлові будинки, Відособ�

лений підрозділ «Шахта «Білозерська» ДП «Добропіллявугіл�
ля» (Міністерство палива та енергетики України), Донецька
обл., м. Білозерське, вул. 50 років Жовтня.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Торговий центр, Обласна споживча спілка (Міністерство

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи), Жито�
мирська обл.. Брусилівський р�н, с. Лазарівка.

Фельдшерсько�акушерський пункт, УКБ Житомирської обл�
держадміністрації (Міністерство України з питань надзви�
чайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи), Житомирська обл., Брусилів�
ський р�н, с. Осівці.

Житловий будинок № 486, УКБ Житомирської облдержад�
міністрації (Міністерство України з питань надзвичайних си�
туацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно�
бильської катастрофи), Житомирська обл., Брусилівський р�
н, с. Малинівка.

Житлові будинки № 39, 273, 280 УКБ Житомирської облде�
ржадміністрації (Міністерство України з питань надзвичай�
них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи), Житомирська обл., Брусилів�
ський р�н, с. Хомутець.

Торговий центр, Обласна споживча спілка (Міністерство
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи), Жито�
мирська обл., Брусилівський р�н, с. Садки.

Магазин, Обласна споживча спілка (Міністерство України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе�
лення від наслідків Чорнобильської катастрофи), Житомир�
ська обл., Брусилівський р�н, с. Василівка.

Житловий будинок № 177, УКБ Житомирської об�
лдержадміністрації (Міністерство України з питань надзви�
чайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи), Житомирська обл., Брусилів�
ський р�н, с. Головенка.

Житловий будинок № 78, УКБ Житомирської облдержад�
міністрації (Міністерство України з питань надзвичайних си�
туацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно�
бильської катастрофи), Житомирська обл., Попільнянський
р�н, с. Кам’янка.

Міська автоматична телефонна станція, УКБ Житомирської
облдержадміністрації (Міністерство України з питань надзви�
чайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи), Житомирська обл., м. Бердичів.

Лазня з пральнею, Новоград�Волинський міський вико�
навчий комітет (Міністерство України з питань надзвичай�
них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи), Житомирська обл., м. Ново�
град�Волинський, вул. Левченка, 25а.

 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Корпус № 713 (склад матеріалів), ЗДП «Кремнійполімер»

(Міністерство промислової політики України), м. Запоріжжя,
вул. Теплична, 7.

 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Одноквартирний житловий будинок, СТОВ «Росія», Кіро�

воградська обл., с. Велика Виска, вул. Колгоспна, 19.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Водосховище Золотарівської зрошувальної системи, Лу�

ганський облводгосп (Державний комітет України по водно�
му господарству), Луганська обл.. Кремінський р�н.

Головна насосна станція Золотарівської зрошувальної сис�
теми, Луганський облводгосп (Державний комітет України
по водному господарству), Луганська обл., Кремінський р�н.

Насосна станція підкачки Золотарівської зрошувальної си�
стеми, Луганський облводгосп (Державний комітет України
по водному господарству, Луганська обл., Кремінський р�н.

Залізобетонний трубопровід Д=800 мм, Золотарівської зро�
шувальної системи, Луганський облводгосп (Державний ко�
мітет України по водному господарству), Луганська обл., Кре�
мінський р�н.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Склад силосного типу, ВАТ «Каховське хлібоприймальне під�

приємство», Херсонська обл., Каховський р�н, с. Заозерне.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
2�квартирний житловий будинок, ВАТ «Кам’янець�

Подільськсільмаш» (Міністерство промислової політики Укра�
їни), Хмельницька обл., м. Кам’янець�Подільський, вул. Жо�
втнева, 10, 12.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
12�квартирний житловий будинок, ВАТ «Чернігівводбуд»

(Державний комітет України по водному господарству), Чер�
нігівська обл.. м. Н. Сіверський, вул. Залинейна.

Виробничий корпус овочесушильного заводу, ДП «Торго�
вий дім «Сіверщина» (Міністерство аграрної політики Украї�
ни), м. Чернігів, вул. Борисенка, 45.

ЦА ФДМУ
Департамент продажу ЦМК та активів підприємств
Житловий будинок № 1, ВАТ «Північний гірничо�збагачу�

вальний комбінат», Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.
Адмірала Головка.

Житловий будинок № 2, ВАТ «Північний гірничо�збагачу�
вальний комбінат», Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.
Адмірала Головка.
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ФОНДОВА   БІРЖА

№

пор. ЄДРПОУ Назва

1 3563672 ВАТ «Добровеличківський цукровий завод»

2 373089 ВАТ «Цукровий завод «Поділля»

3 5465264 ВАТ «Березанське проектно�промислово�домобудівне об’єднання»

4 4762586 ВАТ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів

захисту рослин»

5 22858679 ВАТ «Укрхудожпром»

6 32577712 ВАТ «Регіонпродукт»

7 30838017 ВАТ «Дніпропетровськриба»

8 4528407 ВАТ «Тернопільський м’ясокомбінат»

9 1553801 ВАТ «Облпродконтракт»

10 5455610 ВАТ Проектно�вишукувальний інститут «Кіровоградагропроект»

11 1270478 ВАТ «Харківський домобудівний комбінат № 1»

12 3113973 ВАТ «Рахівське АТП 12139»

13 951801 ВАТ «Кагарлицький елеватор»

14 5453367 ВАТ «Чернівецький домобудівний комбінат»

15 218012 ВАТ «Південгідромаш»

16 30251744 ВАТ «Київський завод «Агромаш»

17 463071 ВАТ «Керчрибпром»

18 176489 ВАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Калінінська»

19 5784934 ВАТ «Друкмаш»

20 3114052 ВАТ «Хустське автотранспортне підприємство 12142»

21 4679276 ВАТ «Крименергобуд»

22 13726224 ВАТ «Калинівський завод «Будперліт»

23 1130609 ВАТ «Авіакомпанія «Кіровоградські авіалінії»

24 14313889 ВАТ «Укрп’єзо»

25 373155 ВАТ «Губиниський цукровий завод»

26 1412360 ВАТ «Дніпродзержинський механічний завод»

27 19064020 ВАТ «Луганськголовпостач»

28 14310661 ВАТ «Науково�технічний випробувальний центр  «Спектр�Т»

29 22838502 ВАТ «Авіакомпанія «Буковина»

30 132782 ВАТ «Комерційне торговельно�виробниче підприємство»

31 4851048 ВАТ «Сізакор»

32 412406 ВАТ «Агрофірма «Глобівська»

33 5407976 ВАТ «Племінний завод «Олександрівка»

34 20486393 ВАТ «Поршень»

35 1412354 ВАТ «Криворізький завод сантехвиробів»

36 30058112 ВАТ «Готельний комплекс «Русь»

37 213799 ВАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»

Додаток І

Перелік товариств ЦА, повноваження з управління ДКП яких передаються до регіональних відділень ФДМУ
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Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïîâòîðíèé ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ  àóêö³îíàõ  ÷åðåç Äåðæàâíó
àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 07.09.2004

ÐÂ ÔÄÌÓ ïî Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³
Ïîëòàâñüêà ô³ë³ÿ «Ïîëòàâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð» ÄÀÊ «ÍÌÀÖ», ì. Ïîëòàâà, âóë. Æîâòíåâà, 43, òåë. 50-15-16.

Кіль�

кість

пра�

ців�

ників,

чол.

Кредитор�

ська

заборго�

ваність,

грн.

№

пор.

Статутний

фонд,

грн.

Дата

надання

інфор�

мації

Обсяг

вироб�

ництва, грн.
Назва продукції,

що виробляється

% до

С Ф

Земе�

льна

ділянка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Дебітор�

ська

заборго�

ваність,

грн.

Балансо�

вий

прибуток,

грн.

Знос

ОФ,

%

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства

Вартість

основних

фондів,

грн.

Почат�
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акції,

грн.

Вартість

активів, грн.

1

2

3

379985 ВАТ «ГАДЯЦЬКИЙ ХЛІБОЗА�

ВОД»

384911 ВАТ «ГРЕБІНКІВСЬКЕ»

24829772 ВАТ ПОЛТАВСЬКИЙ

«СЕРВІСЗЕРНОПРОМ»

ВИРОБНИЦТВО В ШИРОКОМУ

АСОРТИМЕНТІ ХЛІБОБУЛОЧ�

НИХ, КОНДИТЕРСЬКИХ ТА ІН�

ШИХ ТОВАРІВ НАРОДНОГО

СПОЖИВАННЯ

ВИРОЩУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ

ТА РЕАЛІЗАЦІЯ НАСІННЯ ЦУ�

КРОВИХ БУРЯКІВ ТА ІНШИХ С/Г

КУЛЬТУР

БУДІВЕЛЬНО�РЕМОНТНІ РО�

БОТИ, ТОРГІВЛЯ

37300, М. ГАДЯЧ, ВУЛ. БУДЬКА,

45А

37400, ГРЕБІНКІВСЬКИЙ  Р�Н,

С. ТОПОЛЕВЕ

38715, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ПОЛ�

ТАВСЬКИЙ Р�Н, С. А БАЗІВКА

524216,00 0,250 0,180 545184 25,999 1,2 01.07.2004 79 5264600 47,05 �70300 206700 895300 3476800 555900

4094820,00 0,250 0,180 6449272 39,374 2710,1 01.07.2004 209 13461000 60,21 �244000 1426000 2560000 9783000 859000

505458,00 0,250 0,180 505460 25,000 1,58 01.07.2004 16 481100 71,69 �144800 14000 14000 574800 122700

НОВИЙ  ДОКУМЕНТ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

від 14 липня 2004 року № 1451
Щодо перерозподілу функцій з управління корпоративними правами держави

З метою подальшого вдосконалення управління державними корпорати�
вними правами господарських товариств, раціонального розподілу обов’я�
зків та повноважень між центральним апаратом Фонду та його регіональни�
ми відділеннями, посилення їх впливу на політику корпоративного управління
та результати роботи господарських товариств з часткою держави в статут�
них фондах

НАКАЗУЮ:
1. Центральному апарату Фонду державного майна України передати до

регіональних відділень повноваження з управління корпоративними права�
ми держави:

відкритих акціонерних товариств, згідно з додатком 1;
відкритих акціонерних товариств, які мають стратегічне значення для еко�

номіки та безпеки держави, згідно з додатком 2.
2. Встановити, що регіональні відділення Фонду державного майна Укра�

їни несуть відповідальність та забезпечують управління переданими їм кор�
поративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах у повно�
му обсязі, у тому числі надають довіреності та завдання представникам дер�
жави для голосування на загальних зборах акціонерів, призначають пред�
ставників держави в органи управління господарських товариств, укладають
контракти з головами правлінь без погодження з Фондом державного май�
на. Здійснюючи функції управління корпоративними правами держави, регіо�
нальні відділення строго керуються при цьому положеннями і вказаними до�
рученнями   Фонду державного майна України, спрямованими на підвищення
ефективності управління державними корпоративними правами в акціонер�
них товариствах.

3. Встановити, що Фонд державного майна в окремих випадках, перш за
все пов’язаних з погіршенням фінансового стану, виявленням порушень при
розпорядженні майном акціонерних товариств, виникненням корпоративних
конфліктів, надходжень звернень від АПУ, ВРУ, КМУ, інших державних органів
виконавчої влади, що пов’язані з недовірою до місцевих органів управління,
залишає за собою право надавати регіональним відділенням доручення по
вирішенню вказаних питань, у тому числі погоджувати завдання для голосу�
вання на загальних зборах акціонерів та кандидатури керівників господарсь�
ких товариств.

4. Відповідальним представникам держави в органах управління акціоне�
рних товариств, визначених у додатках 1, 2, з метою уникнення негативних
наслідків процесу передачі повноважень з управління державними корпора�
тивними правами від ЦА ФДМУ до регіональних відділень ФДМУ у 2�тижне�
вий термін надати до Департаменту з питань управління корпоративними пра�

вами держави у ВАТ (Ґудзь А. А.) мотивовані пропозиції щодо термінів пере�
дачі повноважень.

5. Департаменту з питань управління корпоративними правами держави у
ВАТ (Ґудзь А. А.): після отримання висновків відповідальних представників в
органах управління ВАТ затвердити графік передачі повноважень з управлін�
ня державними корпоративними правами від центрального апарату до регіо�
нальних відділень згідно з актами приймання�передачі; забезпечити за уча�
стю Управління документального забезпечення (Адамець В. П.) підписання
актів приймання�передачі справ щодо ВАТ, управління державними корпора�
тивними правами яких передаються від ЦА ФДМУ до регіональних відділень
ФДМУ згідно із затвердженими графіками в термін до 1 вересня 2004 року.

6. На підставі інформації Департаменту  з питань управління корпоративни�
ми правами   держави  у  ВАТ (Ґудзь А. А.) Департаменту стратегії управління та
обліку корпоративних прав держави (Сачівко А. І.) забезпечити внесення відпо�
відних змін до Реєстрів власників іменних цінних паперів та повідомити про такі
зміни відповідні структурні підрозділи Фонду державного майна України.

7. Встановити, що регіональні відділення Фонду державного майна Укра�
їни здійснюють повноваження з управління державними корпоративними пра�
вами акціонерних товариств згідно з додатками 1, 2 з моменту внесення змін
до Реєстрів власників іменних цінних паперів.

8. Департаменту з питань управління корпоративними правами держави у
ВАТ (Ґудзь А. А.) посилити координацію та контроль за роботою регіональних
відділень з управління державними корпоративними правами акціонерних
товариств, особливо тих, що мають у статутному фонді контрольний держа�
вний пакет акцій.

9. Зобов’язати Департамент з питань управління корпоративними права�
ми держави у ВАТ (Ґудзь А. А.) у випадках погіршення фінансового стану під�
приємств, збільшення заборгованості, безпідставного втручання місцевих
органів влади в управління корпоративними правами  своєчасно вносити про�
позиції щодо повернення повноважень до центрального апарату Фонду.

10. Заступнику Голови Фонду Лазаренку С. Ж. в місячний термін провести
аналогічне обстеження підприємств, управління якими здійснюють підлеглі
йому департаменти,  та підготувати проект відповідного наказу.

11. Визнати таким, що втратив чинність абзац 2 п. 1 наказу ФДМУ від
25.04.00 № 877 про передачу функцій з управління державними корпоратив�
ними правами до регіональних відділень Фонду державного майна.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступни�
ка Голови Фонду Є. Григоренка.

Голова Фонду М. ЧЕЧЕТОВ

Інформація про підсумки продажу акцій відкритих акціонерних товариств на грошовому
регіональному аукціоні від 20.07.2004

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 290H16H12

ÐÂ ÔÄÌÓ ïî Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³
Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó: ïîëòàâñüêà ô³ë³ÿ «Ïîëòàâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð» ÄÀÊ «ÍÌÀÖ», ì. Ïîëòàâà, âóë. Æîâòíåâà, 43, òåë. 50-15-16.

545184 26,00 0,250 545184 545184 98133,12 0 0,00 0,00 —

6449272 39,37 0,250 6449272 6449272 1612318,00 0 0,00 0,00 —

505460 25,00 0,250 505460 505460 126365,00 0 0,00 0,00 —

37300, М. ГАДЯЧ, ВУЛ. БУДЬКА, 45А

37400, ГРЕБІНКІВСЬКИЙ Р�Н, С. ТОПОЛЕВЕ

38715, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ПОЛТАВСЬКИЙ Р�Н. С. АБАЗІВКА

379985 ВАТ «ГАДЯЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

384911 ВАТ «ГРЕБІНКІВСЬКЕ»

24829772 ВАТ ПОЛТАВСЬКИЙ «СЕРВІСЗЕРНОПРОМ»

1

2

3

Кількість

запропонованих

акцій, шт.

№

п/п
Назва підприємства

Запропоновано акцій
Вартість

запропонованих

акцій, грн.

Продано акцій
Обсяг

продажу

акцій, грн.

Середня

ціна

купівлі,

грн.

Залишок

акцій після всіх

попередніх

торгів, шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Кількість,

шт.

% від

СФ

Кількість,

шт.

% від

СФ

38 385661 СВАТ Браїлівське
39 376886 ВАТ «Одеський коровай»
40 846441 ВАТ «Племзавод «Білорічицький»
41 24511389 ВАТ «Комерційний торговельно�промисловий комплекс «Дніпро»
42 447497 ВАТ «Бериславський сирзавод»
43 14314498 ВАТ «Прометей»
44 31162645 ВАТ «Сумський завод гумотехнічних виробів»
45 14283579 ВАТ «Другий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт»
46 1236354 ВАТ «Криворіжбудтранс»
47 5748938 ВАТ «Старокостянтинівський завод ковальсько�пресового устаткування»
48 4689323 ВАТ «Завод будівельно�опоряджувальних машин»
49 1128498 ВАТ «Дослідно�експериментальний завод № 20 цивільної авіації»
50 5750289 ВАТ «Лозівський ковальсько�механічний завод»
51 306489 ВАТ «Донтекс»
52 25032254 ВАТ «Південна паляниця»
53 14035982 ВАТ «Кременецький завод порошкової металургії»
54 22465515 ВАТ «Ексімнафтопродукт»
55 3482270 Спільне Українсько�Британське підприємство ВАТ

«Кримнафтопродукт»
56 5409685 ВАТ «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого  обладнання»
57 1564880 ВАТ «Київський центральний універмаг»
58 21502504 ВАТ «КП ОТІ»
59 14261388 ВАТ «Центральне конструкторське бюро «Ритм»
60 953734 ВАТ «Перещепинський елеватор»
61 119818 ВАТ «Донбасенергобуд»
62 5508186 ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу»
63 857290 СВАТ «Агрокомбінат «Калита»
64 20508143 ВАТ «Авіакомпанія Константа»
65 378589 ВАТ «Переяслав�Хмельницький завод продтоварів»
66 14311583 ВАТ «Вилківський завод пресових вузлів»
67 5486409 ВАТ «Птахівниче підприємство «Перевальський»
68 5808758 ВАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»
69 235967 ВАТ «Куп’янський ливарний завод»
70 14310253 ВАТ «Скіф»
71 222404 ВАТ «Завод дереворізального інструменту «Мотор» ім. Петровського
72 495148 СВАТ «Селекційно�гібридний центр племзавод «Золотоніський»
73 20834701 ВАТ «Кінескоп»
74 21179210 ВАТ «Мереф’янський механічний завод»
75 25469838 ВАТ «Авіалінії Харкова»
76 5802750 ВАТ «Променерговузол»
77 1130667 ВАТ «Авіаційне підприємство спеціального призначення «Меридіан»
78 14003002 ВАТ «Роменський завод автоматичних телефонних станцій»
79 293574 ВАТ «Слов’янський керамічний комбінат»
80 20085458 ВАТ «Вінницьке авіаційне підприємство»
81 5814256 ВАТ «НВО «Етал»
82 1131520 ВАТ «Авіакомпанія Луганські авіалінії»
83 1528068 ВАТ «Сумське автотранспортне підприємство 15928»
84 216488 ВАТ «НДПКІ засобів технологічного устаткування «Велт»

85 24585152 ВАТ «Випробувальний центр «Тест»

Директор Департаменту з питань управління
корпоративними правами держави у ВАТ А. ҐУДЗЬ

Додаток 2
Перелік стратегічно важливих товариств ЦА, державна

частка у статутних фондах яких становить менше 50% акцій,
повноваження з управління ДКП яких передаються до

регіональних відділень Фонду

№

пор.   ОКРО Назва

1 728380 «Рівнесільмаш»

2 22405648 ВАТ «Зміна»

3 282056 ВАТ «Заваллівський графітовий комбінат»

4 378454 ВАТ «Нафтопроммаш»

14310069 ВАТ «Черкаський завод телеграфічної апаратури»

6 222151 ВАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній і машин»  (завод «Палмаш»)

7 5800159 ВАТ «Краситель»

8 5441447 ВАТ «Алчевський металургійний комбінат»

9 5748890 ВАТ «Одеський завод радіально� свердлильних верстатів»

10 5517400 ВАТ «Дубротекс»

11 235938 ВАТ «Чугуївська паливна  апаратура»

12 4719432 ВАТ «Красноармійський машинобудівний завод»

13 5474263 ВАТ «Херсоннафтопродукт»

14 235814 ВАТ «Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів»

15 152313 ВАТ «Гумотехніка»

16 213196 ВАТ «Південний електромашинобудівний завод»

17 14307558 ВАТ «Корсунь�Шевченківський машинобудівний завод»

18 235884 ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів»

№

пор. ЄДРПОУ Назва

№

пор. ЄДРПОУ Назва

Директор Департаменту з питань управління
корпоративними правами держави у ВАТ А. ҐУДЗЬ



4 серпня  2004 року № 30(318)18
НОВИЙ  ДОКУМЕНТ

Відповідно до Законів України  «Про особливості приватизації відкритого

акціонерного товариства  «Укртелеком »  і  «Про приватизацію державного

майна »  та з метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій до

галузі електрозв’язку в Україні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки та проведення відкритих

торгів з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства  «Укртеле�

ком» (додається).

2. Департаменту стратегії індивідуальної приватизації (І. Білоцерко�

вець) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію

Міністерству юстиції України.

3. Департаменту стратегії індивідуальної приватизації (І. Білоцерковець)

у десятиденний строк після державної реєстрації цього наказу забезпечити

його публікацію у «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію»
та додатку до бюлетеня — газеті  «Відомості приватизації».

4. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України, засобами масо�
вої інформації та зв’язків з громадськістю (А. Гриненко) у десятиденний строк
після державної реєстрації цього наказу забезпечити його розміщення на
web�сторінці Фонду.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови
Фонду державного майна Лєдомську С.Ю.
Голова Фонду                М. ЧЕЧЕТОВ
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного Комітету України            О. КОСТУСЄВ
Голова Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку                      А. БАЛЮК

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

29.06.2004                    № 1256
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 р. за № 893/9492

Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів
з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства “Укртелеком”

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підготовки та проведення відкритих торгів з продажу пакета акцій відкритого

акціонерного товариства «Укртелеком»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
29.06.2004 № 1256

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві  юстиції  України
16 липня 2004 р. за № 893/9492

Розділ 1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про

особливості приватизації відкритого акціонерного товариства «Укртелеком»,
«Про приватизацію державного майна» та «Про Державну програму
приватизації».

1.2. Положення визначає загальний порядок підготовки та проведення
відкритих торгів з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства
«Укртелеком» (далі — Товариство), порядок укладення договору купівлі�
продажу акцій Товариства та регулює правовідносини, що виникають між �
суб’єктами  відкритих торгів.

Продаж акцій здійснює Фонд державного майна України (далі � Фонд)
відповідно до затвердженого плану розміщення акцій.

1.3. Наведені нижче терміни вживаються в цьому Положенні в такому
значенні:

відкриті торги (торги, тендер) — конкурентний спосіб продажу пакета
акцій, за яким переможцем визнається промисловий інвестор, що відпові�
дає кваліфікаційним вимогам та запропонував найвищу ціну;

відомості про відносини контролю — інформація, яка подається
претендентом одночасно з кваліфікаційними документами та містить повні (у
повному обсязі) відомості щодо відносин контролю, якими претендент (осо�
ба, яку він представляє або в інтересах якої діє) та особи, що його (її) кон�
тролюють, пов’язані з іншими особами, а також відомості про особу, яка здій�
снює контроль за діяльністю групи суб’єктів господарювання, що пов’язані
відносинами контролю з претендентом (особою, яку він представляє або в
інтересах якої діє);

граничний термін — дата, останній день строку подання документів
претендентами (учасниками) відкритих торгів, після настання якої незалеж�
но від підстав її пропущення документи не приймаються;

дата проведення відкритих торгів � дата та час розпечатування
конвертів з тендерними пропозиціями учасників торгів, які Фонд оголошує в
інформаційному повідомленні;

документація про торги — пакет документів, який надається учасни�
кам торгів та містить розширену інформацію про умови, правила та інструкції
щодо процесу проведення відкритих торгів, а також інформаційний мемо�
рандум;

заява про участь у відкритих торгах — лист претендента, до якого додаю�
ться кваліфікаційні документи та відомості про відносини контролю та який
містить чітко сформульовану зацікавленість претендента взяти участь у відк�
ритих торгах та свідчить про визнання ним усіх умов та процедур відкритих
торгів;

інформаційне повідомлення — офіційне оголошення про проведення
відкритих торгів, метою якого є запрошення потенційних покупців торгів узяти
участь у відкритих торгах, опубліковане в додатку до «Державного інформа�
ційного бюлетеня про приватизацію» — газеті «Відомості приватизації», що
містить основну інформацію щодо проведення відкритих торгів та є
запрошенням до участі у торгах;

інформаційний меморандум — документ, підготовлений радником з
метою ознайомлення учасників з Товариством та який містить детальну ін�
формацію про правовий та майновий стан, про фінансово�економічні показ�
ники господарської діяльності Товариства, відомості про технічні
характеристики мереж, засобів, споруд зв’язку та ринок послуг зв’язку;

кваліфікаційні вимоги — критерії для участі у відкритих торгах, яким
претендент на участь у відкритих торгах повинен відповідати та на підставі
відповідності яким тендерна комісія визнає його учасником торгів;

кваліфікаційні документи — пакет документів, який  подається
претендентом до Фонду відповідно до інформаційного повідомлення про
проведення торгів з продажу пакета акцій Товариства та підтверджує відпо�
відність претендента кваліфікаційним вимогам;

комісія з відкритих торгів (тендерна комісія) — тимчасовий колегіаль�
ний орган, який призначений Фондом та діє відповідно до цього Положення,
розглядає подані претендентами відомості про відносини контролю та, ґрун�
туючись на відповідності змісту кваліфікаційних документів кваліфікаційним
вимогам, відбирає учасників торгів, розглядає їх тендерні пропозиції та визна�
чає переможця торгів;

остаточний проект договору купівліHпродажу — проект договору
купівлі�продажу пакета акцій Товариства, прийнятий Фондом з урахуванням
зауважень та пропозицій учасників торгів, який підлягає підписанню з
переможцем торгів за результатами торгів;

переможець — учасник відкритих торгів, який запропонував найвищу
ціну за пакет акцій та погодився підписати узгоджений з Фондом остаточний
проект договору купівлі�продажу пакета акцій Товариства;

правила торгів � деталізована процедура послідовності подій, яка містить
опис процесу проведення відкритих торгів та є обов’язковою для виконання
учасниками торгів;

початкова вартість — вартість запропонованого до продажу на торгах
пакета акцій Товариства, нижче якої пакет акцій не може бути проданий.
Початкова вартість визначається відповідно до Положення про порядок
проведення експертної оцінки пакета акцій ВАТ «Укртелеком», затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 3 листопада 2000 року № 2287,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2000 року за №
832/5053, та зазначається в інформаційному повідомленні;

претендент — потенційний покупець, у якого Фонд прийняв заяву про
участь у торгах з доданими до неї  кваліфікаційними документами, відомос�
тями про відносини контролю та документами, що підтверджують сплату ним
тендерної гарантії;

радник — юридична особа (об’єднання юридичних осіб), визначена від�
повідно до Порядку проведення конкурсу з визначення уповноважених осіб,

радників та експертів для підготовки і здійснення продажу акцій ВАТ
«Укртелеком», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26  лютого 2001 року № 174, яка надає послуги з підготовки та проведення
відкритих торгів на підставі договору, укладеного з Фондом;

тендерна гарантія — грошовий внесок, що вноситься претендентом на
рахунок Фонду, який надається претендентом для участі у відкритих торгах як
засіб забезпечення дотримання ним правил та процедур, визначених цим
Положенням та правилами торгів, розмір якого визначається в інформа�
ційному повідомленні;

тендерна пропозиція — безумовна та невідклична пропозиція учасника
торгів щодо ціни придбання пакета акцій на умовах остаточного проекту
договору купівлі�продажу;

умови відкритих торгів — суттєві умови продажу пакета акцій (включно
з кваліфікаційними вимогами), затверджені відповідним рішенням Кабінету
Міністрів України;

учасник торгів — претендент, який підписав договір про конфіденційність
інформації про Товариство, кваліфікаційні документи якого визнані такими,
що відповідають кваліфікаційним вимогам та умовам торгів, викладеним в
інформаційному повідомленні.

Терміни «суб’єкт господарювання», «контроль» та «інформація» вико�
ристовуються в їхніх значеннях відповідно до статті 1 Закону України «Про
захист економічної конкуренції».

1.4. На відкритих торгах для продажу пропонується пакет акцій Товариства,
розмір якого зазначається в інформаційному повідомленні та відповідає уточ�
неному плану розміщення акцій Товариства.

1.5. Умови відкритих торгів та кваліфікаційні вимоги до учасників торгів
розробляються Комісією з приватизації ВАТ «Укртелеком». Рішення Комісії
щодо умов приватизації Товариства затверджується Кабінетом Міністрів
України.

1.6. Загальний термін відкритих торгів, який визначається з моменту
опублікування інформаційного повідомлення і до граничного терміну подання
тендерних пропозицій, має становити не менше 30 (тридцяти) днів.

1.7. Підготовка до проведення відкритих торгів з продажу пакета акцій То�
вариства здійснюється із залученням радника. 

1.8. До участі у відкритих торгах не допускаються претенденти, що подали
відомості про відносини контролю, з яких неможливо встановити суб’єктів
господарювання, що контролюватимуть подальшу діяльність Товариства.

1.9. Подання тендерних пропозицій учасниками торгів є фактом визнання
учасником усіх умов торгів та правил торгів, а також того, що він ознайомився
з наданою йому інформацією про торги та про Товариство повною мірою і
надалі не матиме претензій до Фонду чи радника щодо умов торгів, правил
торгів та наданої інформації.

1.10. Порядок і терміни внесення, використання та повернення тендерної
гарантії, а також випадки, за яких тендерна гарантія не повертається учасни�
ку торгів, визначаються цим Положенням та правилами торгів.

1.11. Учасниками торгів не можуть бути компанії, зареєстровані в офшор�
них зонах, перелік яких визначений законодавством.

1.12. Торги проводяться за умови подання не менше двох тендерних про�
позицій.

1.13. Кошти з непідтверджених джерел або одержані злочинним шляхом
не можуть бути використані для здійснення розрахунків за пакет акцій Товари�
ства.

1.14. Промисловий інвестор, який придбав пакет акцій Товариства за ре�
зультатами відкритих торгів, має право отримати в управління пакет акцій
Товариства в розмірі до половини пакета акцій Товариства, що закріплений в
державній власності. Умови передання в управління промисловому інвесто�
ру зазначеного пакета акцій визначаються у відповідному договорі.

Розділ 2. Суб’єкти відкритих торгів та їх компетенція
2.1. Суб’єктами відкритих торгів є:
Фонд,
радник,
претенденти (учасники) відкритих торгів.
2.2. Покупець пакета акцій Товариства повинен відповідати вимогам статті

8 Закону України «Про приватизацію державного майна», вимогам частини тре�
тьої статті 1 Закону України «Про особливості приватизації відкритого акціоне�
рного товариства «Укртелеком».

У відкритих торгах мають право брати участь промислові інвестори — юри�
дичні особи або об’єднання юридичних осіб (резидент чи нерезидент), які від�
повідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним в умовах відкритих торгів.

2.3. До компетенції Фонду належать:
організація проведення торгів;
утворення комісії з відкритих торгів (тендерної комісії);
підготовка, затвердження та забезпечення публікації інформаційного по�

відомлення про відкриті торги;
забезпечення підписання учасниками торгів договору про конфіденцій�

ність отриманої ними документації про торги;
забезпечення тендерної комісії всіма необхідними для роботи документа�

ми, приміщенням для проведення її засідань, засобами зв’язку, канцеляр�
ським приладдям тощо;

підготовка, затвердження та надання учасникам торгів документації про
торги, у тому числі правил торгів;

надання відповідей на запити щодо відомостей, які містяться в інформа�
ційному повідомленні та документації про торги;

забезпечення рівноправного доступу учасників до інформації про Товари�
ство;

забезпечення прийняття, реєстрації, конфіденційного зберігання конвер�
тів з кваліфікаційними документами, тендерними пропозиціями та передачі
їх до комісії з відкритих торгів;

затвердження списку учасників торгів і повідомлення претендентів про ре�
зультати кваліфікаційного відбору та розгляду відомостей про відносини ко�
нтролю;

затвердження в установленому цим Положенням порядку документів, під�
готовлених комісією з відкритих торгів;

проведення переговорів з учасниками торгів щодо проекту договору купі�
влі�продажу пакета акцій та забезпечення приймання, реєстрації, аналізу та
зберігання проекту остаточного договору купівлі�продажу;

видання наказів про результати відкритих торгів або про перенесення дати
проведення торгів, відміну чи припинення торгів;

публікація повідомлення про результати відкритих торгів;
укладання договору купівлі�продажу акцій з переможцем торгів;
укладання договору про управління акціями з переможцем торгів;
складання актів приймання�передавання пакета акцій;
видання розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів;
виконання інших функцій, передбачених цим Положенням.
2.4. Для проведення відкритих торгів Фондом утворюється комісія з від�

критих торгів, до складу якої входить не менш як 9 (дев’ять) членів, персона�
льний склад якої затверджується наказом Фонду. Статус, права й обов’язки
тендерної комісії визначаються цим Положенням.

Основними принципами діяльності комісії з відкритих торгів є:
законність;
колегіальність;
повнота розгляду кваліфікаційних документів відповідно до кваліфікацій�

них вимог;
рівноправне ставлення до всіх претендентів та учасників торгів;
незалежність членів тендерної комісії, недопущення необґрунтованого

втручання в діяльність тендерної комісії будь�яких органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, а також претендентів та учасників торгів;

професіоналізм членів тендерної комісії.
2.5. До основних повноважень тендерної комісії входять:
розпечатування конвертів з кваліфікаційними документами та перевірка їх

на відповідність кваліфікаційним вимогам;
розгляд  відомостей про відносини контролю;
подання на затвердження Фонду протоколів про результати розгляду ква�

ліфікаційних документів на предмет їх відповідності кваліфікаційним вимогам
та відомостей про відносини контролю, а також списку учасників торгів;

оголошення тендерних пропозицій учасників торгів, занесення в прото�
кол їх тендерних пропозицій та визначення учасника торгів, який запропо�
нував найвищу ціну, та учасника, який посів друге місце.

2.6. Тендерна комісія зобов’язана проводити засідання, дотримуючись
вимог чинного законодавства України, розглядати кваліфікаційні документи,
відомості про відносини контролю та тендерні пропозиції відповідно до  цього
Положення та правил торгів.

2.7. До складу тендерної комісії можуть запрошуватися представники Слу�
жби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України, які беруть участь
у роботі комісії з правом дорадчого голосу.

2.8. Членом тендерної комісії не може бути особа, яка не підписала заяви
про відсутність конфлікту інтересів (її особистої заінтересованості) щодо ре�
зультатів відкритих торгів, якою вона засвідчує відсутність власної заінтересо�
ваності в результатах відкритих торгів чи особистих або ділових зв’язків, які, у
разі їх оприлюднення, можуть викликати сумнів щодо неупередженості відпо�
відного члена комісії в процесі прийняття рішень під час проведення відкритих
торгів.

2.9. Рішення тендерної комісії оформлюються протоколами та протягом
трьох робочих днів підлягають затвердженню Фондом.

2.10. Члени тендерної комісії не мають права вести поза межами засідань
комісії переговори щодо відкритих торгів з претендентами та учасниками від�
критих торгів.

2.11. Усі члени тендерної комісії несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством за розголошення інформації щодо кількості претендентів,
інформації, яка міститься у їх кваліфікаційних документах, про процедури та
режим роботи комісії.

2.12. Тендерна комісія розпочинає роботу з моменту видання наказу про її
утворення.

Усі зміни щодо складу комісії вносяться відповідними наказами Фонду.
Фонд з числа членів тендерної комісії призначає голову тендерної комісії

та відповідального секретаря тендерної комісії.
На час роботи в складі тендерної комісії за її членами зберігається місце

роботи (посада) та середній заробіток згідно з чинним законодавством Укра�
їни.

2.13. Керує діяльністю комісії з відкритих торгів і організовує її роботу голо�
ва комісії.

Голова, у межах своєї компетенції, скликає та головує на засіданнях тенде�
рної комісії, дає розпорядження та доручення, обов’язкові для членів тендер�
ної комісії, спеціалістів, радників та експертів, які залучені до роботи тендерної
комісії, організовує підготовку матеріалів на розгляд тендерної комісії, пред�
ставляє тендерну комісію у відносинах з установами та організаціями. Голова
зобов’язаний оповістити всіх членів тендерної комісії про заплановані засі�
дання за три календарних дні до дати їх проведення. Оповіщення проводиться
поштою, телефонограмою, факсом або електронною поштою.

2.14. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень голови та
відповідає за підготовку матеріалів для розгляду тендерною комісією та пра�
вильність ведення протоколів засідань тендерної комісії.

2.15. Члени тендерної комісії зобов’язані брати участь у діяльності тенде�
рної комісії, виконувати розпорядження і доручення голови комісії. У разі від�
сутності на засіданні члени тендерної комісії повинні давати письмові пояс�
нення на ім’я голови комісії.

2.16. Якщо член тендерної комісії не бере участі в засіданні тендерної ко�
місії без поважних причин, Фонд може відповідним наказом припинити його
діяльність у складі тендерної комісії та включити до складу тендерної комісії
іншу особу.

2.17. Засідання тендерної комісії є правомочним за умови участі в ньому не
менше половини членів тендерної комісії. Рішення приймаються простою бі�
льшістю голосів присутніх членів тендерної комісії.

Усі рішення тендерної комісії приймаються шляхом поіменного усного го�
лосування (тільки «за» або «проти»), результати якого заносяться до відпові�
дного протоколу. Рішення тендерної комісії оформлюється протоколами, що
підписуються всіма членами тендерної комісії, які брали участь у засіданні,
та подаються на затвердження до Фонду.

У разі рівної кількості голосів «за» і «проти» ухвальний голос належить го�
лові комісії, який голосує останнім.

2.18. Засідання тендерної комісії з перевірки кваліфікаційних документів
на відповідність кваліфікаційним вимогам та розкриття відомостей про від�
носини контролю є закритим, але тендерна комісія має право заслуховувати
на своїх засіданнях усні пояснення претендентів щодо своїх кваліфікаційних
документів, відомостей про відносини контролю, а також пояснення спеціа�
лістів, радників та експертів, залучених до її роботи.

2.19. Діяльність тендерної комісії припиняється відповідним наказом Фо�
нду.

2.20. Фонд (і зокрема тендерна комісія) при виконанні своїх функцій за цим
Положенням забезпечують рівні права та можливості претендентам та уча�
сникам торгів щодо реалізації ними своїх інтересів у ході підготовки та прове�
дення торгів.

2.21. Уповноважені представники радника мають право бути присутніми
на всіх засіданнях тендерної комісії з правом дорадчого голосу.

Уповноваженим представником радника не може бути особа, яка не підпи�
сала заяви про відсутність конфлікту інтересів (її особистої заінтересовано�
сті) щодо результатів відкритих торгів, якою вона засвідчує відсутність вла�
сної заінтересованості в результатах відкритих торгів чи особистих або діло�
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вих зв’язках, які, у разі їх оприлюднення, можуть викликати сумнів щодо його
неупередженості. Заяви уповноважених представників зберігає радник.

Радник має право давати консультації щодо процедурних питань прове�
дення відкритих торгів та діяльності тендерної комісії, норм чинного законо�
давства, відповідності поданих претендентами та учасниками документів ви�
могам законодавства в частині їх форми.

Радник не має права давати рекомендації або іншим чином впливати на
рішення тендерної комісії з питань, віднесених цим Положенням до її виклю�
чної компетенції.

2.22. Поданням заяви про участь у відкритих торгах претендент визнає
свої зобов’язання на час проведення торгів дотримуватись норм цього По�
ложення.

2.23. У відкритих торгах як учасники не можуть брати участь радник та його
афілійовані особи, а саме:

юридичні особи, які безпосередньо або опосередковано володіють (або
мають право на придбання за договором) десятьма або більше відсотками
акцій (паїв, часток) радника;

юридичні особи, у статутному фонді (капіталі) яких радник безпосередньо
або опосередковано володіє (або має право на придбання за договором) де�
сятьма або більше відсотками акцій (паїв, часток);

юридичні особи, які безпосередньо або опосередковано мають спільну з
радником компанію;

юридичні особи, у яких зазначені вище особи безпосередньо або опосе�
редковано володіють (або мають право за договором на придбання) десять�
ма або більше відсотками акцій (паїв, часток).

Розділ 3. Підготовка до проведення відкритих торгів
3.1. На підставі умов відкритих торгів та строку продажу пакета акцій Това�

риства, затверджених Кабінетом Міністрів України, Фонд розпочинає заходи
щодо підготовки до проведення відкритих торгів. З цією метою Фонд:

готує та затверджує інформаційне повідомлення, пакет документації про
торги, включаючи правила торгів;

повідомляє Антимонопольний комітет України про проведення відкритих
торгів відповідно до вимог чинного законодавства;

безпосередньо або із залученням радника забезпечує здійснення рекла�
мних та маркетингових заходів щодо розпочатої підготовки до продажу паке�
та акцій Товариства.

3.2. Текст інформаційного повідомлення обов’язково повинен містити ін�
формацію щодо:

основних характеристик Товариства та розміру пакета акцій, що пропону�
ється до продажу;

умов відкритих торгів;
початкової вартості пакета акцій;
засобу платежу за пакет акцій;
кваліфікаційних вимог;
кваліфікаційних документів;
розміру та порядку сплати претендентами тендерної гарантії;
граничного терміну подання заяв щодо участі в торгах, до яких додаються

кваліфікаційні документи та відомості про відносини контролю, а також доку�
менти про сплату тендерної гарантії;

граничного терміну подання учасниками торгів тендерних пропозицій;
точного місцезнаходження, контактних телефонів (факсу) Фонду;
а також точного місцезнаходження, контактних телефонів (факсу) радника

та іншої інформації.
В інформаційному повідомленні обов’язково зазначається, що претен�

дентом подаються до Фонду разом з кваліфікаційними документами відомо�
сті про відносини контролю та документи, що підтверджують сплату тендерної
гарантії, а також зазначається, що до участі у відкритих торгах не допуска�
ються претенденти, що подали відомості про відносини контролю, з якої не�
можливо встановити суб’єктів господарювання, що будуть контролювати по�
дальшу діяльність Товариства.

3.3. Офіційною публікацією інформаційного повідомлення вважається по�
відомлення, надруковане українською мовою в додатку до «Державного ін�
формаційного бюлетеня про приватизацію» — газеті «Відомості приватиза�
ції». З метою розширеного інформування потенційних учасників конкурент�
ного відбору Фонд може здійснити публікацію за допомогою радника в інших
вітчизняних та іноземних засобах масової інформації українською та іншими
мовами.

3.4. За наведеним в інформаційному повідомленні місцезнаходженням
Фонду претендент має право отримати форму заяви про участь у відкритих
торгах.

Подання претендентами до Фонду заяв про участь у відкритих торгах ра�
зом з кваліфікаційними документами, відомостями про відносини контролю,
документами про сплату тендерної гарантії відбувається до граничного тер�
міну, установленого в інформаційному повідомленні, за місцезнаходженням
Фонду, що зазначене в інформаційному повідомленні.

3.5. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам кожний пре�
тендент подає такі кваліфікаційні документи:

нотаріально посвідчені копії установчих документів і документ, який підтве�
рджує розмір частки державної власності України в статутному фонді прете�
ндента у разі її наявності;

нотаріально посвідчену копію офіційного реєстраційного свідоцтва або ви�
писки з комерційного (торгового, банківського, судового) реєстру чи іншого
відповідного реєстраційного документа, виданого повноважним реєстрацій�
ним органом іноземної держави, якою підтверджується, що претендент є на�
лежним чином зареєстрованою юридичною особою;

річний фінансовий звіт та звітність претендента (його учасників), переві�
рені міжнародним аудитором (аудиторською фірмою);

інформацію про здійснення претендентом (його учасником) діяльності в під�
галузі електрозв’язку та підтвердження відповідності усім кваліфікаційним ви�
могам, зазначеним в інформаційному повідомленні, що підтверджується від�
повідним листом від аудитора (аудиторської фірми) та/або міжнародно визна�
ним інвестиційним банком;

інформація про джерела походження коштів для оплати акцій та виконання
інших зобов’язань за договором купівлі�продажу акцій та договором про управ�
ління акціями;

належним чином оформлену довіреність представника претендента;
окремий лист з інформацією стосовно осіб, які пов’язані з претендентом

відносинами контролю відповідно до визначення терміна «контроль» у Законі
України «Про захист економічної конкуренції». Претендент, який не може на�
дати інформацію щодо суб’єктів господарської діяльності, які контролювати�
муть подальшу діяльність Товариства, до участі у відкритих торгах не допус�
кається.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам претендент —
об’єднання юридичних осіб, крім зазначених вище документів, надає:

інформацію про кожного учасника об’єднання юридичних осіб за участю опе�
ратора електрозв’язку, причому така персональна інформація про кожного уча�
сника повинна включати інформацію, що висвітлює відповідність учасників
об’єднання кваліфікаційним вимогам та розкриває відносини контролю;

нотаріально посвідчені копії установчих документів (або витяги з них) пре�
тендента (його учасника) та/або лист від міжнародного аудитора (аудиторсь�
кої фірми), якими підтверджується, що претендент (або його учасник) контро�
лює діяльність юридичної особи, що відповідає кваліфікаційним вимогам,
викладеним в інформаційному повідомленні;

або нотаріально посвідчені копії установчих документів  (або витяги з них)
претендента (його учасника) та/або лист від міжнародного аудитора (ауди�

торської фірми), якими підтверджується  наявність контролю над претенде�
нтом (його учасником) з боку юридичної особи, яка відповідає кваліфікацій�
ним вимогам.

Документи, які подаються претендентами � нерезидентами України, пови�
нні бути легалізовані відповідно до законодавства України.

3.6. Претендент подає до Фонду кваліфікаційні документи, документи з ві�
домостями про відносини контролю, документи про сплату тендерної гаран�
тії. Усі документи разом запечатуються в окремий непрозорий конверт з на�
писом «Кваліфікаційні документи» із зазначенням на ньому місцезнаходження
Фонду, назви відкритих торгів — «Відкриті торги з продажу пакета акцій ВАТ
«Укртелеком» та назви претендента.

Зазначений непрозорий конверт подається до Фонду разом із оригіналом
заяви претендента про участь у відкритих торгах.

3.7. Фонд реєструє подані претендентами заяви про участь у відкритих то�
ргах з доданими до заяв непрозорими конвертами «Кваліфікаційні документи»
із зазначенням порядкового номера та дати подання претендентом заяви.

Номер та дату подання претендентом заяви про участь у відкритих торгах
Фонд також зазначає на поданому претендентом конверті «Кваліфікаційні
документи».

На бажання претендента Фонд видає претенденту копію поданої ним заяви
про участь у відкритих торгах із зазначенням на ній номера та дати реєстрації
поданих претендентом документів.

Документи, правила оформлення та строки подання яких порушено прете�
ндентом, Фондом не приймаються.

Розділ 4. Кваліфікаційний відбір учасників торгів
4.1. Засідання тендерної комісії щодо розгляду кваліфікаційних документів

та відомостей про відносини контролю господарської діяльності претенден�
тів проводиться наступного дня після визначеного в інформаційному пові�
домленні граничного терміну подання претендентами заяв про участь у від�
критих торгах. Фонд забезпечує своєчасне передання до комісії з відкритих
торгів всіх документів, що отримані від претендентів.

4.2. Розпечатування конвертів з кваліфікаційними документами та відо�
мостями про відносини контролю господарської діяльності здійснюється на
закритому засіданні тендерної комісії, під час якого вивчаються документи
на відповідність кваліфікаційним вимогам, які були опубліковані в інформа�
ційному повідомленні, розглядаються надані відомості на предмет встанов�
лення суб’єктів господарювання, що контролюватимуть подальшу діяльність
Товариства, та формується список учасників відкритих торгів.

4.3. Тривалість процедури визначення списку учасників торгів залежить
від кількості поданих претендентами заяв щодо участі в торгах, але не може
перевищувати трьох робочих днів.

4.4. За результатами розгляду кваліфікаційних документів претендентів на
їх відповідність кваліфікаційним вимогам та розгляду відомостей про відно�
сини контролю тендерна комісія складає протокол, у якому також міститься
список учасників відкритих торгів, і подає його на затвердження Фонду.

4.5. Протягом одного робочого дня з дати затвердження протоколу щодо
списку учасників торгів Фонд повідомляє кожного з претендентів про резуль�
тати кваліфікаційного відбору та розгляду відомостей про відносини контролю
та протягом трьох робочих днів з дати затвердження протоколу повертає пре�
тендентами, які не включені до списку учасників торгів, тендерну гарантію.

Включення претендента до списку учасників торгів є підставою для укла�
дення договору про конфіденційність наданої інформації та для надання йому
документації про торги.

4.6. Пакет документації про відкриті торги включає (але не обмежується
ними) такі документи:

копії установчих документів Товариства;
копії фінансових звітів Товариства за останні два роки та за останній звіт�

ний період;
зразок заяви про відвідання Товариства;
копія плану розміщення акцій та хід продажу акцій на час проведення від�

критих торгів;
інформаційний меморандум;
правила торгів;
проект договору купівлі�продажу акцій з урахуванням умов відкритих тор�

гів;
нормативно�правові акти щодо отримання дозволу Антимонопольного ко�

мітету України на придбання пакета акцій.
У разі виникнення в учасника торгів запитань стосовно змісту документації

про торги або процедурних питань проведення відкритих торгів учасник торгів
має право в будь�який час до граничного терміну подання ним тендерних
пропозицій звернутися до Фонду з відповідним письмовим запитом.

Фонд зобов’язаний в триденний термін провести консультації з радником
та надати учаснику торгів письмову відповідь на його запит.

Одночасно з наданням відповіді учаснику торгів Фонд зобов’язаний дове�
сти до відома всіх учасників торгів зміст запита та наданої відповіді.

4.7. З моменту підписання учасниками торгів договорів про конфіденцій�
ність і до визначення Фондом остаточного проекту договору купівлі�продажу
Фонд забезпечує можливість рівного доступу учасників торгів до інформації
стосовно Товариства шляхом організації інформаційного приміщення, відві�
дання Товариства тощо. Під час відвідання Товариства учасники мають право:

отримувати інформацію щодо діяльності Товариства, яка не містить дер�
жавної таємниці та конфіденційних відомостей;

оглядати виробничі об’єкти;
брати інтерв’ю у керівництва Товариства.
4.8. У разі виявлення недостовірності відомостей, наданих у складі квалі�

фікаційних документів та відомостей про відносини контролю, Фонд до дати
проведення торгів приймає рішення щодо позбавлення статусу учасника то�
ргів особи, яка надала недостовірні кваліфікаційні документи або відомості
про відносини контролю. У цьому разі тендерна гарантія претенденту не по�
вертається.

Розділ 5. Визначення остаточного проекту договору
 купівліHпродажу

5.1. Порядок, умови та терміни опрацювання пропозицій учасників торгів
до проекту договору  купівлі�продажу визначаються в правилах торгів.

5.2. Опрацьований Фондом остаточний проект договору купівлі�продажу,
до якого не можуть бути внесені зміни, надається учасникам торгів.

5.3. Не пізніше ніж за три робочих днів до дати проведення торгів учасник
торгів повинен подати до Фонду такі документи:

проект остаточного договору купівлі�продажу, що містить зобов’язання
учасників торгів щодо виконання умов відкритих торгів. Кожна сторінка оста�
точного договору купівлі�продажу має бути скріплена підписом уповноваже�
ної особи учасника торгів як підтвердження того, що даний проект буде без�
умовно підписано ним у разі визнання його переможцем торгів;

копію рішення органу Антимонопольного комітету України про надання до�
зволу на придбання пакета акцій чи копію заяви про надання дозволу на при�
дбання пакета акцій з відміткою (штамп, дата, вихідний номер, підпис) канце�
лярії органу Антимонопольного комітету України про її прийняття.

Унесення учасником торгів будь�яких змін до проекту остаточного догово�
ру купівлі�продажу або ненадання документів, зазначених у цьому пункті По�
ложення, є підставою для недопущення його Фондом до подання тендерних
пропозицій.

Розділ 6. Процедура відкритих торгів, визначення
переможця торгів

6.1. Граничний термін подання тендерних пропозицій визначається в ін�
формаційному повідомленні.

6.2. До надання тендерних пропозицій допускаються учасники торгів, які
надали Фонду документи, обов’язковість надання яких передбачена пунктом
5.3 цього Положення.

Список учасників торгів, допущених до подання тендерних пропозицій, уста�
новлюється тендерною комісією та затверджуються Фондом.

6.3. Уповноважені особи учасників торгів подають свої тендерні пропозиції
у запечатаних непрозорих конвертах.

Фонд реєструє тендерні пропозиції кожного учасника торгів. Вимоги щодо
оформлення тендерних пропозицій учасників торгів та процедура їх реєстрації
Фондом встановлюються правилами торгів.

6.4. Відкриті торги проводяться наступного робочого дня після настання
граничного терміну подання учасниками торгів тендерних пропозицій.

6.5. На дату проведення торгів комісія проводить відкрите засідання. На
цьому засіданні можуть бути присутні представники учасників, засобів масо�
вої інформації та інші заінтересовані особи.

При цьому особи, присутні на відкритому засіданні тендерної комісії, не
мають права коментувати дії членів тендерної комісії або заважати роботі
тендерної комісії.

6.6. Під час відкритого засідання голова комісії розпечатує конверти з на�
даними учасниками торгів пропозиціями і оголошує їх зміст.

Тендерні пропозиції кожного учасника торгів уносяться до протоколу засі�
дання тендерної комісії. Тендерні пропозиції, які містять ціну за пакет акцій
нижче початкової вартості, встановленої в інформаційному повідомленні, за�
носяться до протоколу з відміткою, що їх не враховано під час визначення
переможця торгів.

6.7. Рішенням тендерної комісії переможцем відкритих торгів визнається
той учасник торгів, який запропонував за пакет акцій Товариства найвищу
ціну, за умови, що ця ціна не нижча початкової вартості, установленої  в  інформа�
ційному повідомленні.

Рішенням тендерної комісії учасником відкритих торгів, що посів друге мі�
сце, визнається той учасник торгів, який запропонував за пакет акцій Товари�
ства ціну, найвищу серед інших учасників, крім переможця, за умови, що ця
ціна не нижча початкової вартості, установленої в інформаційному повідом�
ленні.

6.8. Протокол засідання тендерної комісії із зазначенням тендерних про�
позицій кожного з учасників торгів, визначеного комісією переможця відкри�
тих торгів та учасника відкритих торгів, що посів за результатами торгів друге
місце, передається тендерною комісією на затвердження Фонду.

Протягом трьох робочих днів після дати проведення відкритих торгів Фонд
своїм наказом затверджує результати відкритих торгів, переможця торгів та уча�
сника відкритих торгів, який посів за результатами торгів друге місце, та пові�
домляє Антимонопольний комітет України про переможця відкритих торгів.

6.9. Результати відкритих торгів у частині визначення переможця торгів
скасовуються Фондом у разі отримання документальних доказів того, що
переможець торгів не може бути покупцем згідно з чинним законодавством
або надав свідомо сфальсифіковані документи та інформацію, які завадили
іншому учаснику торгів стати їх переможцем.

6.10. Протягом 5 робочих днів з дати затвердження результатів відкритих
торгів Фонд повертає учасникам відкритих торгів, які не посіли за результа�
тами торгів першого місця, їх тендерні гарантії.

Розділ 7. Процедура укладання договору купівліHпродажу пакета
акцій та оформлення прав власності

7.1. Договір купівлі�продажу пакета акцій Товариства укладається між Фо�
ндом та покупцем протягом 3 робочих днів з моменту затвердження перемо�
жця відкритих торгів.

7.2. Підписанню підлягає текст остаточного проекту договору купівлі�
продажу акцій, скріпленого підписом уповноваженої особи переможця тор�
гів, із зазначенням у ньому запропонованої переможцем ціни пакета акцій.

7.3. Якщо переможець торгів протягом 3 робочих днів з дати затверджен�
ня результатів торгів відмовився підписати договір купівлі�продажу акцій, ос�
таточний проект якого було узгоджено Фондом, Фонд затверджує нового пе�
реможця торгів, яким стає учасник торгів, що посів друге місце.

У цьому разі тендерна гарантія переможцю не повертається.
7.4. Укладення договору з учасником  відкритих торгів, який посів друге

місце, здійснюється протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення Фо�
нду про укладення договору з учасником, який посів друге місце.

7.5. У разі відмови переможця відкритих торгів та відмови учасника торгів,
що посів друге місце, від підписання договору купівлі�продажу акцій, Фонд
своїм наказом визнає відкриті торги такими, що не відбулися.

7.6. Сума тендерної гарантії, унесена учасником торгів, який посів за ре�
зультатами  торгів перше місце, зараховується йому в рахунок оплати ціни
пакета акцій.

7.7. Протягом десяти робочих днів з дати підписання договору купівлі�
продажу пакета акцій Фонд публікує повідомлення про результати торгів у
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» — га�
зеті «Відомості приватизації».

7.8. Якщо переможець торгів не сплатив ціни за пакет акцій в тридцятиден�
ний термін від дня укладання договору купівлі�продажу пакета акцій, до нього
застосовуються санкції відповідно до вимог укладеного договору та чинного
законодавства, про що зазначається у договорі.

7.9. Перехід права власності на придбані акції здійснюється після повної
сплати вартості придбаного пакета.

7.10. Передача пакета акцій переможцю торгів (покупцю) здійснюється
протягом трьох робочих днів з дати надходження коштів за пакет акцій на ра�
хунок Фонду. Передача пакета акцій засвідчується актом приймання�
передачі, який підписується сторонами.

Протягом 2 днів після підписання Фондом та переможцем торгів акта
приймання�передачі, Фонд видає розпорядження про внесення відповідних
змін до реєстру акціонерів щодо переходу права власності на пакет акцій То�
вариства.

7.11. За бажанням переможця торгів отримати в управління пакет акцій
Товариства Фонд та переможець торгів підписують договір про управління
пакетом акцій.

Договір про управління пакетом акцій підписується Фондом лише за умо�
ви повної сплати переможцем за пакет акцій Товариства.

Розділ 8. Прикінцеві положення
8.1. Фонд має право у будь�який час відмінити відкриті торги на підставах,

передбачених чинним законодавством.
8.2. Якщо інформаційне повідомлення про проведення торгів опублікова�

но до введення в дію нормативних актів з питань приватизації, що встанов�
люють інші умови продажу або змінюють процедурні норми цього Положен�
ня, то оголошені відкриті торги проводяться далі відповідно до умов та пра�
вил, установлених редакцією нормативних актів, у тому числі цього Положен�
ня, чинних на момент публікації.

8.3. Спори, що виникають з приводу проведення торгів, вирішуються  су�
дом.

8.4. Контроль за виконанням переможцем торгів зобов’язань за догово�
ром купівлі�продажу акцій здійснюється Фондом.

Директор Департаменту стратегії
індивідуальної приватизації І. БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ
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КОНКУРСИ  З  ВІДБОРУ  ЕКСПЕРТІВ

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб,єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені для:
визначення вартості внеску майна державного засновника, яке

знаходиться на балансі Комунальної судноплавної компанії «Київ», з метою
його внесення до статутного фонду господарського товариства;

визначення вартості внеску майна державного засновника, яке
знаходиться на балансі ВАТ «Дніпропетровський річковий порт», з метою
його внесення до статутного фонду господарського товариства;

визначення вартості внеску майна державного засновника, яке
знаходиться на балансі дочірнього підприємства «Миколаївський річковий
порт» АСК «Укррічфлот», з метою його внесення до статутного фонду
господарського товариства;

визначення вартості внеску майна державного засновника, яке
знаходиться на балансі АСК «Укррічфлот», з метою його внесення до
статутного фонду господарського товариства;

визначення вартості внеску майна державного засновника, яке
знаходиться на балансі ВАТ «Херсонський судоремонтний завод ім.
Куйбишева», з метою його внесення до статутного фонду господарського
товариства;

визначення вартості внеску ЦМК Державного комерційного підприємства
«Південрибхолод» з метою його внесення до статутного фонду
господарського товариства;

визначення  ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва
(гуртожиток) з   метою його продажу шляхом викупу;

визначення вартості внеску державного майна, яке знаходиться на
балансі ВАТ «Київський електротехнічний завод «Транссигнал», з метою його
внесення до статутного фонду господарського товариства;

визначення  початкової вартості державного пакета акцій ВАТ «Українсько�
Сибірська інвестиційна корпорація» у кількості 670 штук, що становить 0,788%
статутного фонду ВАТ «Українсько�Сибірська  корпорація», з метою його
продажу на аукціоні за грошові кошти;

визначення  ринкової вартості нежитлового приміщення з метою його
приватизації шляхом викупу;

визначення  ринкової вартості нежитлових будівель та споруд з метою їх
приватизації шляхом викупу.

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки  майна,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891.

1. Державне майно (швидкісні судна на підводних крилах), яке
знаходиться на балансі Комунальної судноплавної компанії «Київ».

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 29; тел. (044)�
268�20�83, т./факс (044) 268�84�36, 417�80�88.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості внеску майна
державного засновника, яке знаходиться на балансі Комунальної
судноплавної компанії «Київ», з метою його внесення до статутного фонду
господарського товариства.

Галузь народного господарства, основні види продукції, що
виробляються:  річковий флот, перевезення пасажирів.

Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів, незавершеного будівництва,
невстановленого обладнання, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів), шт.:  8, у тому числі — судноплавних засобів — 8.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, незавершеного будівництва, невстановленого
обладнання, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)
станом на 30.06.2004, тис. грн. — 1 356,522.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —  немає.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
2. Державне майно (пасажирські судна (катери), плавучі причали),

яке знаходиться на балансі ВАТ «Дніпропетровський річковий порт».
Місцезнаходження: 49021, м. Дніпропетровськ, Амур�гавань, 11,  тел.:

(0562)�49�82�28, т/факс: 42�56�76.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості внеску майна

державного засновника, яке знаходиться на балансі ВАТ «Дніпропетровський
річковий порт», з метою його внесення до статутного фонду господарського
товариства.

Галузь народного господарства, основні види продукції, що
виробляються:

річковий транспорт, перевезення пасажирів.
Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів, інших

необоротних матеріальних активів, незавершеного будівництва,
невстановленого обладнання, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів), шт.: 6, у тому числі: судноплавних засобів — 3.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, незавершеного будівництва, невстановленого
обладнання, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)
станом на 21.03.2003, тис. грн.: 277,8.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  — немає.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
3. Державне майно (пасажирський теплохід), яке знаходиться на балансі

дочірнього підприємства «Миколаївський річковий порт» АСК «Укррічфлот».
Місцезнаходження: 54058, м. Миколаїв, вул. Проектна, 1; т./факс: (0512)

58�16�10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості внеску майна

державного засновника , яке знаходиться на балансі дочірнього
підприємства «Миколаївський річковий порт» АСК «Укррічфлот», з метою
його внесення до статутного фонду господарського товариства.

Галузь народного господарства, основні види продукції, що
виробляються:

річковий транспорт, перевезення пасажирів.
Кількість об’єктів необоротних активів, шт.: 1, у тому числі:
судноплавних засобів —1.
Балансова залишкова вартість станом на 31.03.2004, тис. грн.: 54,544.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Організаційно�правова форма: державне підприємство.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
4. Державне майно (спортивноHоздоровчий комплекс), яке

знаходиться на балансі АСК «Укррічфлот».
Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 51; т/факс: (044)

490�66�48.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості внеску майна
державного засновника , яке знаходиться на балансі дочірнього підприємства
«Миколаївський річковий порт» АСК «Укррічфлот», з метою його внесення до
статутного фонду господарського товариства.

Галузь народного господарства, основні види продукції, що виробляються:
річковий транспорт, перевезення пасажирів та вантажів.
Кількість об’єктів необоротних активів, шт. — 1.
Балансова залишкова вартість станом на 30.06.2004,тис.грн.— 1 317,348.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — немає.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
5. Державне майно (плавучий несамохідний док), яке знаходиться

на балансі ВАТ «Херсонський судоремонтний завод ім. Куйбишева».
Місцезнаходження: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1,  т.: (0552)

27�10�13, 27�10�61; т/факс: 27�35�96.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості внеску майна

державного засновника, яке знаходиться на балансі ВАТ «Херсонський
судоремонтний завод ім. Куйбишева», з метою його внесення до статутного
фонду господарського товариства.

Галузь народного господарства, основні види продукції, що виробляються:
суднобудівництво, ремонт судноплавних засобів.
Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів, інших необоротних

матеріальних активів, незавершеного будівництва, невстановленого обладнання,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), шт.— 1.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, незавершеного будівництва, невстановленого
обладнання, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)
станом на 31.05.2004, тис. грн. —751,922.

 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  –  немає.
Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
6. Цілісний майновий комплекс державного комерційного

підприємства «Південрибхолод».
Місцезнаходження: 08320, АРК, м. Керч, вул. Свердлова, 49,  тел.: (06561)

5�31�02.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості внеску до

статутного фонду господарського товариства.
Галузь народного господарства, основні види продукції, що виробляються:
агропромисловий комплекс; складування.
Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів, інших необоротних

матеріальних активів, незавершеного будівництва, невстановленого
обладнання, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів),
шт.: основні засоби — 1.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, незавершеного будівництва, невстановленого
обладнання, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)
станом на 30.06.2004, тис. грн. :

основні засоби — 1 584,45.
 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.  Об’єкт незавершеного будівництва — гуртожиток.
Місцезнаходження: Херсонська обл., Генічеський р�н, с. Щасливцево, тел.

22�31�74, т/факс 26�42�62.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення  ринкової вартості об’єкта

незавершеного будівництва (гуртожиток) з метою його продажу шляхом викупу.
Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів, інших необоротних

матеріальних активів, незавершеного будівництва, невстановленого обладнання,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), шт.: 1.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, незавершеного будівництва, невстановленого
обладнання, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)
станом на 31.12.2003, тис. грн.: 163,4.

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.  Державне майно, яке знаходиться на балансі ВАТ «Київський

електротехнічний завод «Транссигнал».
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97,  тел.: 236�63�31,

т/факс: 236�22�24.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості внеску

державного майна, яке знаходиться на балансі ВАТ «Київський
електротехнічний завод «Транссигнал», з метою внесення його до статутного
фонду господарського товариства.

Галузь народного господарства, основні види продукції, що виробляються:
промисловість; приводи стрілочні, дроселі.

Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, незавершеного будівництва, невстановленого
обладнання, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів),
шт.: 3, у тому числі:

4�й, 8�й та частина 9�го поверху 9�поверхової будівлі загальною площею
870 м2;

частина гаражу площею 72 м2.
Балансова залишкова вартість (основних засобів, інших необоротних

матеріальних активів, незавершеного будівництва, невстановленого
обладнання, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)
станом на 30.06.2004, тис. грн.:

4�й поверх — 503,03;
8�й і частина 9�го поверху — 702,636;
частина гаражу — 80,871.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —  немає.
Дата оцінки: 02.08.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
9. Державний пакет акцій ВАТ «УкраїнськоHСибірська інвестиційна

корпорація» у кількості 670 штук.
Місцезнаходження: 62404, смт. Кулиничі Харківського р�ну Харківської

обл., вул. Кулиничівська, 44, тел.: (057) 700�54�90, т/факс: 712�42�58.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення  початкової вартості

державного пакета акцій ВАТ «Українсько�Сибірська інвестиційна корпорація»
у кількості 670 штук, що становить 0,788% статутного фонду ВАТ «Українсько�
Сибірська  корпорація», з метою його продажу на аукціоні за грошові кошти.

Галузь народного господарства, основні види продукції, що
виробляються:

організація постачання підприємствам АПК матеріально�технічних
ресурсів, купівля та передача в оренду техніки та обладнання для переробки
сільгосппродукції; виробництво, зберігання, переробка і збут с/г та інших
продуктів.

Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, незавершеного будівництва, невстановленого
обладнання, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), шт.:

основних засобів � 524;
довгострокових фінансових інвестицій – 7.
Розмір статутного фонду, тис. грн.: 8,5.
Балансова залишкова вартість (основних засобів, інших необоротних

матеріальних активів, незавершеного будівництва, невстановленого
обладнання, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів) станом на 30.06.2004, тис. грн.:

основних засобів — 4,806;
довгострокових фінансових інвестицій  — 3,061.
 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —  немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — 20 календарних днів.
10. Нежитлове приміщення площею 300 м2.
Місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульв. Л.Українки, 10, т/факс: 295�55�69.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення  ринкової вартості

нежитлового приміщення з метою його приватизації шляхом викупу.
Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів, інших

необоротних матеріальних активів, незавершеного будівництва,
невстановленого обладнання, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів), шт.: 1.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, незавершеного будівництва, невстановленого
обладнання, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів) станом на 31.12.2003, тис. грн.: 34,111.

 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.

11. Нежитлові будівлі  та споруда.
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Дмитрівська, 30, т/факс:

490�67�68 .
Мета проведення незалежної оцінки: визначення  ринкової вартості

нежитлових будівель та споруди з метою їх приватизації шляхом викупу.
Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів, інших

необоротних матеріальних активів, незавершеного будівництва,
невстановленого обладнання, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів), шт.:

будівель та споруда — 5, у тому числі:
9�поверхова адмінбудівля —1(5567,6 м2),
допоміжна будівля — 1(294 м2),
будівля бройлерної — 1(96 м2),
будівля складу — 1(80 м2),
споруда (огорожа) — 1.
Балансова залишкова вартість (основних засобів, інших необоротних

матеріальних активів, незавершеного будівництва, невстановленого
обладнання, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів) станом на 31.12.2003, тис. грн.:

основних засобів (будівлі та споруди) — 1 446,604.
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

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом  Фонду державного майна України 25.11.2003 № 2100
і зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та
свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному
реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28.12.2001 за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема,
подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні
оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом
оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаною з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної
діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових
відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють  на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу необхідно 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 документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого  досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду
державного майна України (вул. Кутузова ,18/9, кімната 504)  до 18�00  12.08.2004.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно
зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Перепустки  до загального відділу Фонду державного майна України видаються
по вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для довідок : 294�56�36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
18.08.2004 о 15.00.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів
Державна власність
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, що знаходяться на бала�

нсі Черкаського державного житлово�побутового підприємства «Житлосер�
віс» і орендуються ПНПП «БВС — Відродження».

Адреса об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Леніна, 31.
Телефон: (0472) 64�80�81.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості продажу об’єк�

та шляхом викупу орендарем.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення на першому поверсі чотири�

поверхової будівлі площею 198,78 м2.

Дата оцінки: 31.07.2004.
Назва об’єкта оцінки: вбудованоHприбудоване приміщення магазиH

ну до житлового будинку. Філія № 3 — Уманська спеціалізована база ВАТ
«Украгротех» Міністерства аграрної політики України.

Адреса об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Умань, вул. Дерев’янка, 18.
Телефон: (244) 2�31�02.
Мета проведення незалежної оцінки: аукціон.
Відомості про об’єкт: площа забудови — 433,15 м2, ступінь будівельної

готовності — 35%, початок будівництва —1994 р.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, що знаходяться на бала�

нсі Черкаського державного житлово�побутового підприємства «Житлосер�
віс» і орендуються ТОВ «Престиж».

Адреса об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Леніна, 31.
Телефон: (0472) 64�80�81.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості продажу об’єк�

та шляхом викупу орендарем.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення на першому поверсі чотири�

поверхової будівлі площею 61,48 м2.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, що знаходиться на бала�

нсі ВАТ «Черкасирадіопобуттехніка», але не ввійшло до його статутного фонду.
Адреса об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Городище, вул. Миру, 131.
Телефон: (0472) 32�39�63.
Мета проведення незалежної оцінки: аукціон.
Відомості про об’єкт: приміщення в одноповерховій будівлі площею 15 м2.

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.
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К О Н К У Р С И   З   В І Д Б О Р У   Е К С П Е Р Т І В
Дата оцінки: 31.07.2004.
Назва об’єкта оцінки: будівля кафе «Пельменна», що знаходиться на

балансі Шевченківського державного комерційно�виробничого підприємс�
тва робітничого постачання Одеської залізниці.

Адреса об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Кременчуцька, 1.
Телефон: (233) 5�28�46.
Мета проведення незалежної оцінки: аукціон.
Відомості про об’єкт; одноповерхове приміщення з підвалом, загальна

площа — 224,4 м2.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Комунальна власність
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвалу, що знаходять�

ся на балансі комунального підприємства виробничо�житлового ремонтно�
експлуатаційного управління № 1.

Адреса об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Умань, вул. Тищика, 27.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості продажу об’єк�

та шляхом викупу орендарем.
Відомості про об’єкт: підвальні приміщення загальною площею 117,6 м2,

розташовані в триповерховому житловому будинку, рік побудови — 1938.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Назва об’єкта оцінки: приміщення в адміністративній будівлі та наH

віс, що орендуються ПП Карнаушенко Г. А.
Балансоутримувач: Черкаський обласний госпрозрахунковий ремонтно�

виробничий комбінат.
Адреса об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 58.
Телефон (0472) 43�20�71.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості продажу об’єк�

та шляхом викупу орендарем.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення площею 12,78 м2 та навіс

площею 149,25 м2.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Назва об’єкта оцінки: приміщення (частина фойє фотоательє) по вул.

Тельмана, 3 (магазин «Грані»).
Балансоутримувач: Смілянське комунальне підприємство «Побутсервіс».
Адреса об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Тельмана, 3 .
Телефон (233) 4�70�04 .
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості продажу об’єк�

та шляхом викупу орендарем.
Відомості про об’єкт: приміщення на першому поверсі п’ятиповерхової

житлової будівлі площею 17 м2.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Учасники  конкурсу подають  до регіонального відділення конкурсну доку,

ментацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів. До під,
твердних документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 №2100); копія уста�
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва�
чів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон�
дом державного майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у т. ч. подібного
майна тощо).

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Регіональ�
ного відділення ФДМУ по Черкаській області за чотири робочі дні до оголо�
шеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

До подачі заяви до регіонального відділення оцінювач повинен ознайо�
митися з об’єктом оцінки.

Конкурс відбудеться 20 серпня 2004 року в Регіональному віддіH
ленні ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси,
бульв.Шевченка,185.

Тел. для довідок: 37�26�60, 37�29�71, 37�30�90, 37�29�82.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки

Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення з підвалом
загальною площею 688,4 м2.

Адреса об’єкта оцінки: м. Прилуки, вул. Вокзальна, 40.
Балансоутримувач: ВАТ «Нафтогазове видобувне управління «Чернігів�

нафтогаз».
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення площею 297 м2, підвал —

391,4 м2.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до,

кументацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Поло�
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100; копія установчого документа прете�
ндента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно�
му складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна Украї�
ни; інформацію про претендента (документ, який містить відомості про пре�
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду робо�
ти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучають�
ся ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по ЧерніH
гівській області о 15.00 20 серпня 2004 р. за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.

Документи приймаються до 16 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 Чернівецькій області про

підсумки та повторне оголошення конкурсу з відбору суб,єктів
оціночної діяльності

В Регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій області 22.07.2004
відбулося засідання комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної дія�
льності для здійснення незалежної оцінки вартості об’єкта малої привати�
зації державної власності — колишньої захисної споруди цивільної
оборони (інв. № 96001) (м.Чернівці, вул. Головна, 265а), що перебуває
на балансі ВАТ «Електронмаш», з метою приватизації шляхом викупу під�
приємством — балансоутримувачем — переможцем конкурсу по даному
об’єкту комісія визнала — приватне підприємство «КС Експерт» (м. Чер�
нівці, вул. Доброго, 13).

У зв’язку з тим, що на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки вартості об’єкта малої приватизації
державної власності — споруди теплиці, що перебуває на балансі
Чернівецької виробничо�торговельної колективної фірми «Акцент» ЛТД
(м. Чернівці, вул. Коростишевська, 8) з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні, призначений на 22.07.2004 не надійшло жодної за�
яви, конкурс визнано таким, що не відбувся, та на підставі наказу РВ
ФДМУ по Чернівецькій області від 30.06.2004 № 139 «Про скасування
дії п.2 наказу РВ ФДМУ по Чернівецькій області від 27.02.2004 № 41�П»,
призупинити конкурсний відбір СОД для проведення незалежної оцінки
до остаточного вирішення питання всіма судовими інстанціями.

У зв’язку з тим, що на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності

для проведення незалежної оцінки вартості об’єкта малої приватизації
державної власності — споруди теплиці, що перебуває на балансі ТОВ
ВКФ «Чернівецький деревообробний комбінат» ЛТД (м. Чернівці, вул.
Донбасівська, 1�Т) з метою визначення збитків або розміру відшкоду�
вання, завданих неналежним використанням державного майна, з ме�
тою приватизації шляхом продажу на аукціоні, призначений на
22.07.2004 не надійшло жодної заяви, конкурс визнано таким, що не
відбувся, та оголошене повторне проведення конкурсу з відбору СОД
для виконання незалежної оцінки вищезазначеного об’єкта.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Чернівецькій області про повторне оголошення конкурсу з
відбору суб’єкта оціночної діяльності з метою проведення

незалежної оцінки майна
Назва об’єкта оцінки: споруда теплиці.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків або розміру від�

шкодування завданих неналежним використанням державного майна.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1� Т.
Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт: ТОВ ВКФ «Че�

рнівецький деревообробний комбінат» ЛТД.
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1.
Телефони:  29648, 29700.
Кількість об’єктів основних засобів: 1 (споруда теплиці).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до,

кументацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать :

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Поло�
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 25.11.2003  № 2100, та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 19.12.2003 № 1194/8515);

копія установчого документа претендента;
 копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі

та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково 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 прете�
ндента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви�
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, не біль�
шому, ніж зазначено в інформації про проведення конкурсу.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що по�

винна підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному
реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра�
їни від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема
подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні
оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці�
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції претендентів, у яких
термін виконання робіт становитиме не більше 10 днів. Термін виконання ро�
біт необхідно зазначати в єдиній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 19 серпня 2004 р. об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Чернівецькій облаH
сті за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, к. 6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до загального відділу
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області — 13 серпня 2004 р.
до 16.45, за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для дові�
док: 55�75�28.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде

залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів
Складські приміщення площею 3 291,2 м2, що знаходяться на балансі

вокзалу «Сімферополь» Придніпровської залізничної дороги.
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ге�

роїв Сталінграду, 1.
Складські приміщення площею 614 м2, що знаходяться на балансі во�

кзалу «Сімферополь» Придніпровської залізничної дороги.
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Мо�

скальова, 32а.
Будівля хлібопекарні № 2 площею 260 м2, що знаходиться на балансі

Кримської дирекції залізничних перевезень.
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, ст. Айва�

зовська, Привокзальна площа.
Будівля магазину № 106 площею 148,2 м2, що знаходиться на балансі

Кримської дирекції залізничних перевезень.
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, ст. Сімферополь — ван�

тажна.
Будівля магазину площею 85,1 м2, що знаходиться на балансі Кримської

дирекції залізничних перевезень.
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Совєтський район, сели�

ще Краснофлотське.
Будівля магазину № 81, що знаходиться на балансі Кримської дирекції

залізничних перевезень.
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Федь�

ка, 71.
Кондитерський цех площею 229,3 м2, що знаходиться на балансі вок�

залу «Сімферополь» Придніпровської залізничної дороги.
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ки�

ївська.
Складські приміщення у кількості 9 одиниць у  складі: холодильне при�

міщення, продовольчий склад № 1, продовольчий склад № 2, овочесхови�
ще, склад для зберігання овочів, метизний склад № 1, метизний склад № 2,
засолочний склад, тарний склад.

Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ши�

рока, 4.
Учасникам конкурсу потрібно подати у конкурсну комісію такі документи:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого до�
кумента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю�
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи�
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифі�
ката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно�
го майна України; інформацію про претендента (документ, у якому зазнача�
ються 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 по�
дібного 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 зазначеною ад�
ресою учасника конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під�
твердних документів, що містяться в конверті.

Конкурс відбудеться 18 серпня 2004 року о 10.00 у Фонді майна
Автономної Республіки Крим за адресою: м. Сімферополь, вул. СеH
вастопольська, 17.

Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фонду майна
Автономної Республіки Крим до 11 серпня 2004 року за тією ж адресою, кабі�
нет № 7, телефон/факс для довідок (0652) 27�02�86.

УМОВИ КОНКУРСУ
на право укладення договору оренди нерухомого державного

майна — нежитлових приміщень магазину площею 275,8 м2

Найменування об’єкта та його місцерозташування: нежитлові приміщенH
ня магазину площею 275,8 м2, розташовані за адресою: м. Сімферополь,
вул. Козлова, 8/6, що не ввійшли до статутного фонду ВАТ «Крименерго».

Умови конкурсу:
рівень перевищення (у %) орендної плати у порівнянні з орендною платою,

визначеною відповідно до вимог Методики розрахунку і порядку використан�
ня плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України, відповідно до найбільш ефективного цільового викорис�
тання об’єкта оренди — здійснення торгівлі непродовольчими товарами;

ефективність використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди;
виконання поточного ремонту приміщень за рахунок власних коштів оре�

ндаря;
створення безпечних і нешкідливих норм експлуатації об’єкта.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд 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 доку�

ментів, засвідчені у нотаріальному порядку; відомості про фінансове поло�
ження учасника конкурсу; баланс підприємства (форма №1); звіт про фінан�
сові 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; техніко�
економічне обґрунтування укладення договору оренди (варіанти поліпшення
об’єкта оренди);

Учасники конкурсу подають у запечатаному пакеті в одному примірнику:
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, зазначених у пункті 2; належ�

ним чином оформлені документи учасника конкурсу (відповідно до пункту 3);
зобов’язання щодо забезпечення сплати орендної плати (застава майна і
т.д.); а також, при наявності, додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’�
єкта.

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
в газеті «Відомості приватизації».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна, що
підлягає приватизації (запланована дата оцінки 31.08.2004)

Об’єкт обласної комунальної власності: окреме індивідуально визнаH
чене майно — інвентарні об’єкти колишнього міського протитуберкульоз�
ного диспансеру (м. Сніжне), що знаходяться на балансі Міського протитубе�
ркульозного диспансеру м. Шахтарська.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної вартості для
приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта: м. Сніжне, с. Залісне, вул. Лісна.
Балансова залишкова вартість: 136 271 грн.
Телефон: (255) 4�60�25.
Об’єкт групи Є — державна частка (51%) у статутному фонді ТОВ

«ДонбасHМазHсервіс».
Галузь народного господарства: транспортні послуги.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта для по�

дальшої приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Дальновос�

точна.
Балансова залишкова вартість: основних засобів — 313,0 тис. грн., неза�

вершеного будівництва — 0, довгострокові фінансові інвестиції — 0, немате�
ріальні активи — 0.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії
документацію в запечатаному конверті. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого до�
кумента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю�
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи�
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифі�
ката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно�
го майна України; інформація 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).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Конкурс відбудеться о 10.00 19 серпня 2004 року за адресою: м.
Донецьк, вул. Артема, 97.

Конкурсна документація подається до секретаря комісії не пізніше, ніж за
чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адре�
сою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, к. 428. Тел. для довідок 335�93�73.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення  незалежної оцінки

Об’єкт № 1: група електротехнічного устаткування, придбана для фу�
нкціонування незавершеного будівництвом Новоград�Волинського хлібоза�
воду.

Місцезнаходження: м. Новоград�Волинський, вул. Герцена, 22.
Балансоутримувач: ВАТ «Новоград�Волинський хлібозавод».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та з метою продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість: (обладнання — 5

од. — 12,555 тис. грн. — станом на 01.07.2004).
Дата оцінки: 31.07.2004 р.
Об’єкт № 2: група компресорного устаткування, придбана для функ�

ціонування незавершеного будівництвом Новоград�Волинського хлібозаво�
ду.

Місцезнаходження: м. Новоград�Волинський, вул. Герцена, 22.
Балансоутримувач: ВАТ «Новоград�Волинський хлібозавод».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та з метою продажу на аукціоні.
Кількість  об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість: (обладнання — 5

од. — 97,750 тис. грн. — станом на 01.07.2004).
Дата оцінки: 31.07.2004 р.
Об’єкт № 3: ліфти, інше устаткування, придбане для функціонування

незавершеного будівництвом Новоград�Волинського хлібозаводу.
Місцезнаходження: м. Новоград�Волинський, вул. Герцена, 22.
Балансоутримувач: ВАТ «Новоград�Волинський хлібозавод».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та з метою продажу на аукціоні.
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Кількість  об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість: (обладнання — 88
од. — 0,976 тис. грн. — станом на 01.07.2004).

Дата оцінки: 31.07.2004.
Об’єкт № 4: група хлібопекарського устаткування, придбана для

функціонування незавершеного будівництва Новоград�Волинського хлі�
бозаводу.

Місцезнаходження: м. Новоград�Волинський, вул. Герцена, 22.
Балансоутримувач: ВАТ «Новоград�Волинський хлібозавод».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та з метою продажу  на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість: (обладнання — 26

од. — 249,310 тис. грн. — станом на 01.07.2004).
Дата оцінки: 31.07.2004.
Об’єкт № 5: котли, засоби водопідготовки, придбані для функціону�

вання незавершеного будівництвом Новоград�Волинського хлібозаводу.
Місцезнаходження: м. Новоград�Волинський, вул. Герцена, 22.
Балансоутримувач: ВАТ «Новоград�Волинський хлібозавод».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та з метою продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість: (обладнання —

144 од. — 26,862 тис. грн. — станом на 01.07.2004).
Дата оцінки: 31.07.2004.
Об’єкт № 6: матеріали, придбані для функціонування незавершеного бу�

дівництвом Новоград�Волинського хлібозаводу.
Місцезнаходження: м. Новоград�Волинський, вул. Герцена, 22.
Балансоутримувач: ВАТ «Новоград�Волинський хлібозавод».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та з метою продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість: (матеріали — 1 од.

— цегла — 69 т — 3,909 тис. грн. — станом на 01.07.2004).
Дата оцінки: 31.07.2004.
Об’єкт № 7: матеріали, вироби, конструкції, завезені на будівельний

майданчик і не використані для будівництва Новоград�Волинського хлібоза�
воду.

Місцезнаходження: м. Новоград�Волинський, вул. Герцена, 22.
Балансоутримувач: ВАТ «Новоград�Волинський хлібозавод».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та з метою продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість: (матеріали — па�

нелі, щебінь, дорожні плити — 3 од. — 62,7 м3 — 0,022 тис. грн. — станом на
01.07.2004).

Дата оцінки: 31.07.2004.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсу

документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних доку,
ментів. До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за
встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії ква�
ліфікаційних 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, заві�
рені їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної дія�
льності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інфор�
мація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінюва�
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у  тому числі подібного майна тощо; практичний
досвід роботи з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, то�
що); один конверт з 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 Регіонально�
го відділення ФДМУ по Житомирській області до 14.08.2004.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під�
твердних документів, що містяться в конверті.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по ЖитоH
мирській області (10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20) 19.08.2004.

Тел. для довідок 22�76�17.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення по Запорізькій області про оголоH

шення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких
буде залучено до проведення незалежної оцінки

1. Назва об’єкта: кімнати 15, 16, 33—36, 47 першого поверху, кімнаH
ти 51—71 другого поверху п’ятиповерхової будівлі.

Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської Украї�
ни, 41.

Телефони: 224�69�66, 33�32�73.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення: 508,7 м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 01.05.2004: 56 098,22 грн., балансоутриму�

вач — ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд».
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
2. Назва об’єкта: будівля стрілецького тиру, літ. З, інв. № 10014.
Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на ау�

кціоні.
Площа приміщення: 363,0 м2, без поліпшень.
Балансоутримувач — ВАТ «Автотранспортне підприємство 12326».
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
3. Назва об’єкта: допоміжний виробничий корпус № 2, літ. Б, інв. №

10027, навіси літ. Б, інв. № 10027, навіси літ. Н, М.
Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Братська, 49а.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на ау�

кціоні.
Площа приміщень: виробничого корпусу № 2 — 218,68 м2, навіс літ. М —

181,44 м2, навіс літ. Н — 304,00 м2, без поліпшень.
Балансоутримувач — ВАТ «Автотранспортне підприємство 12326».
Запланована дата оцінки: 31.0804.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
4. Назва об’єкта: незавершене будівництво — будівля цеху ЗАТ «ЗапоH

ріжбуд».
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 75б.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на ау�

кціоні під розбирання.
Площа приміщень: 6 635 м2, без поліпшень.
Балансоутримувач — відсутній.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відпо�

відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за�
твердженого наказом Фонду державного майна України від 25.11.2003 № 2100
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.12.2003 № 1194/8515.

Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті документацію з
описом підтвердних документів: заяву на участь у конкурсі за встановленою
формою; копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до�
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці�
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти�
ми підписами; копії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре�
тенденту Фондом державного майна України; інформацію про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,

кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна,
у тому числі подібного майна тощо); один конверт з зазначенням адреси пре�
тендента.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру — календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу регіонально�
го відділення ФДМУ (кімната № 767) до 19.08.2004 (включно).

Конкурс відбудеться 26.08.04 у кімнаті № 748 о 14.00 за адресою:
м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Телефон для довідок: 13H50H29.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву про оголошення
конкурсу, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть

залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомості
Об’єкти приватизації державної власності групи А:
Нежитлова будівля — загальною площею 653,8 м2 за адресою: м. Київ,

бульв. Т. Шевченка, 38/40а, літ. А.
Нежитлові будівлі — загальною площею 2 116,6 м2 за адресою: м. Київ,

Привокзальна площа, 1, літ. А, літ. Б, літ. Г, літ. Р.
Нежитлова будівля — загальною площею 704,1 м2 за адресою: м. Київ,

вул. В. Дубиніна, 2, літ. А.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду

державного майна України по м. Києву конкурсну документацію, яка склада,
ється з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних до,
кументів 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 прове�
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва�
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під�
писами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенде�
нту Фондом державного майна України; інформація про претендента (доку�
мент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, ква�
ліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штат�
ному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у то�
му 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.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній оди�
ниці виміру — календарних днях.

Конкурсна документація претендента подається на кожний об’єкт окремо
у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору су�
б’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 20 серпня 2004 р. о 10.00 в Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за адресою:
м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, тел. для довідок: 235H53H86.

Документи приймаються до 12.30 16 серпня 2004 р. за адресою: м. Київ,
бульвар Шевченка, 50г, кімн. 215. Тел. для довідок: 235�53�86.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Львівській області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації державної та

комунальної власності груп А та Ж
Державна власність:
1. Назва об’єкта: будівля складу, що знаходиться на балансі ОН «Львів�

формвидав».
Адреса: Самбірський р�н, с. Ралівка.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом продажу на ау�

кціоні.
2. Назва об’єкта: автомобіль ГАЗH53А, що знаходиться на балансі ОП

«Львівформвидав».
Адреса: м. Львів, вул. Я. Жижки, 5.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом продажу на ау�

кціоні.
3. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів (79 одиниць), що знахо�

диться на балансі ОП«Львівформвидав».
Адреса: м. Львів, вул. Я. Жижки, 5.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом продажу на ау�

кціоні.
4. Назва об’єкта: лазня, що не ввійшла до статутного фонду ЗАТ «Бродів�

ський Агротехсервіс».
Адреса: м. Броди, вул. Богуна, 1.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом продажу на ау�

кціоні.
5. Назва об’єкта: червоний куток, що не ввійшов до статутного фонду

ВАТ «Лопатинський Агротехсервіс».
Адреса: Радехівський район смт Лопатин, вул. Січових Стрільців, 7.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом продажу на ау�

кціоні.
6. Назва об’єкта: їдальня, що не ввійшла до статутного фонду ВАТ «Лопа�

тинський Агротехсервіс».
Адреса: Радехівський район, смт Лопатин, вул. Січових Стрільців, 7.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом продажу на ау�

кціоні.
Комунальна власність:
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 199,3 М2.
Адреса: м. Червоноград, вул. Мазепи, 2.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 139,5  м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. С. Бандери, 14.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 399,0 м2.
Адреса: м. Червоноград, вул. С. Бандери, 14.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 168,4 м2.
Адреса: м. Червоноград, пр. Шевченка, 3.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Положен�
ня про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака�
зом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію установчого документа претенде�
нта; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено претендентом до проведення оцінки та підписан�
ня звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката су�
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про
претендента (документ, який містить 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).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і
повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви�
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо
він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по ЛьвівH
ській області 20 серпня 2004 р. об 11.00 за адресою: м.Львів, вул.
Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області до 18.00 16 серпня
2004 р. Телефон для довідок: (80322)72�20�42.

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 шляхом викупу (під роз�
бирання).

Назва об’єкта оцінки: ОНБ — пилорама, що знаходиться на балансі Се�
лянського (фермерського) господарства «Альфа».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 62210, Харківська обл., Золочівський
р�н, с. Одноробівка, вул. Тіткова, 40.

Галузь народного господарства: —.
Кількість об’єктів — одноповерхова будівля пиролами.
Балансова залишкова вартість станом на 01.05.2004: обсяг капітальних

вкладень за даними балансу з урахуванням індексації: 27 061,00 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 15  календарних днів.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості об’�

єкта незавершеного будівництва (ОНБ) для продажу шляхом викупу (під роз�
бирання).

Назва об’єкта оцінки: ОНБ — зерносховище, що знаходиться на балансі
Селянського (фермерського) господарства «Альфа».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 62210, Харківська обл., Золочівський
р�н, с. Одноробівка, вул. Тіткова, 121.

Галузь народного господарства: —.
Кількість об’єктів — залізобетонний фундаментний майданчик площею

орієнтовно 15 м х 15 м; чотири металеві баки для схову зерна ємністю 250 т
кожний, які не передані до монтажу та знаходяться поруч з будівельним май�
данчиком.

Балансова залишкова вартість станом на 01.05.2004: обсяг капітальних
вкладень за даними балансу з урахуванням індексації: 55 598,00 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
Конкурс відбудеться по кожному об’єкту окремо.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запе,

чатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ № 2100 від
25.11.2003): заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію уста�
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва�
чів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ;
інформацію про претендента (документ, який містить відомості про претен�
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна тощо); практичний досвід роботи з незалеж�
ної оцінки; один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт,  а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру — календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєча�
сного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловод�
ства Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області до 17.08.2004 за
адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3 під’їзд, 1 поверх,
кімн. 205.

Конкурс відбудеться 20.08.2004 у Регіональному відділенні ФДМУ
по Харківській області за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5,
Держпром, 3 під’їзд, 5 поверх, кімн. 230а, о 15.00.

Тел. для довідок (057)705�18�59.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області про

проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта

Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення, яке не ввійшло до
статутного фонду ВАТ «Катіон».

Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, Львівське шосе,51.
Запланована дата оцінки — 31.07.2004.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості об’�

єкта з метою його приватизації шляхом викупу.
Кінцевий термін надання документів: 13.09.2004.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної ко,

місії: заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до По�
ложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 25.12.2003 № 2100); копія установчого документа прете�
ндента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претенде�
нта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); один кон�
верт з 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 запечата�
ному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. Ква�
ліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний досвід по визначенню
ринкової вартості подібного майна.

Конкурс відбудеться 16 вересня 2004 року в 14.00 в приміщенні
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області за адреH
сою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. для довідок: 79H56H16.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся 30.06.2004 у Регіональному відділенні ФДМУ по

Донецькій області з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна
Переможцями конкурсу визнано:
по об’єкту незвершеного будівництва — 36�квартирному житловому буди�

нку, що знаходиться на балансі Донецької залізниці та розташований за ад�
ресою: м. Донецьк, вул. Благонравова, 1, — ТОВ «Інтенрбізнесконсалтинг»;

по об’єкту комунальної власності (гр. А) — частині нежитлової будівлі (ста�
рий комплекс дитячого дошкільного закладу № 11) площею 519,20 м2, що
знаходиться на балансі Докучаєвського міського центру соціальних служб
для молоді та розташована за адресою: м. Докучаєвськ, вул. Ватутіна, 2б —
ТОВ «Майнекс»;

по об’єкту комунальної власності (гр. А) — нежитловому приміщенню (ма�
газин) загальною площею 66,4 м2, що знаходиться на балансі Управління
житлово�комунального господарства м. Зугрес та розташоване за адресою:
м. Харцизьк, м. Зугрес, вул. Пушкіна, 10 — СПД ФО Ганжа Б. М.;

по об’єкту групи Ж — дитячому садочку № 147, розташований за адре�
сою: м. Донецьк, бул. Шевченко, 131 — ТОВ «Юрекс,консалтинг».
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ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся 08.07.2004 у Регіональному відділенні ФДМУ по

Донецькій області з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна

Переможцями конкурсу визнано:
по об’єкту державної власності (гр. А) — будівлі колишньої їдальні, що

знаходиться на балансі ПТУ № 19 та розташована за адресою: м. Макіївка,
вул. Таманська, 70 — СПД ФО Ганжа Б. М.;

по об’єкту державної власності (гр. А) — споруда фонтану з насосною, що
знаходиться на балансі ЗАТ «Донецькбудтранспостач» та розташована за
адресою: Першотравневий р�н, с. Мелекине, вул. Набережна, 16 — ТОВ
«Майнекс»;

по об’єкту державної власності (гр. А) — нежитлові вбудовані приміщення
площею 85,8 м2 та 91,0 м2, що знаходяться на балансі Донецького держав�
ного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган�Барановського, оренду�
ються ТОВ «Укравтокомплект» та розташовані за адресою: м. Донецьк, вул.
Університетська, 98 — «ВФ «Науктехпроект».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся у представництві ФДМУ в м.
Слов’янську 09.07.2004, з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності

По об’єктах:
вбудоване нежитлове приміщення з ганком площею 24,0 м2, м. Сло�

в’янськ, вул. К. Маркса, 41;
вбудоване нежитлове приміщення з ганком площею  55,7 м2, м. Сло�

в’янськ, вул. К. Маркса, 41;
вбудоване нежитлове приміщення з ганком площею  49,7 м2, м. Сло�

в’янськ, вул. К. Маркса, 41;
вбудоване нежитлове приміщення з ганком площею  70,8 м2, м. Сло�

в’янськ, вул. К. Маркса, 41, переможцем конкурсу визнано ТОВ НКВФ «Уні,
версал,Консалтинг».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по

Закарпатській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення незалежної оцінки
1. Комплекс будівель, споруд та майна паливного складу № 38, що зна�

ходиться на балансі ВАТ «Закарпатське облпаливо» смт Воловець, вул. Су�
ворова, 3. Переможець — ТОВ «Байт».

2. Комплекс будівель, споруд та майна паливного складу № 2, що знахо�
диться на балансі ВАТ «Закарпатське облпаливо», м. Ужгород, вул. Дем’я�
на, 2. Переможець — ТОВ «Байт».

3. База відпочинку «Урля» (11/25 частин), що знаходиться на балансі ВО
«Київприлад», смт В. Березний, ур. Енев. Переможець — ПП «Кіпріда».

4. Колишнє ІІ терапевтичне відділення Берегівської центральної лікарні,
Берегівський район, с. Великі Береги, вул. Ференца Ракоці, 78. Переможець
— ТОВ «ТриК».

5. Нежитлове приміщення площею 39.6 м2, м. Берегове, пл. Героїв, 1.
Переможець — ТОВ «ТриК».

6. Будівля майстерні по ремонту тракторів, м. Берегове, вул. Б. Хмельни�
цького, 112. Переможець — ТОВ «ТриК».

7. Будівля корівника та вбиральня, Берегівський район, с. Батрадь, вул.
Сечені, 172е. Переможець — ТОВ «Міжнародний Бізнес Центр».

8. Будівля колишньої сільської ради, в т. ч. підвал, вбиральня, сараї, воро�
та, огорожа, Берегівський район, с. Варі, пл. Варошдерек, 11б. Переможець
— ПП «КіВі».

9. Будівля зерноскладу, Берегівський район, с. Батрадь, вул. Сечені, 172г.
Переможець — ТОВ «Міжнародний Бізнес Центр».

10. Незавершене будівництво свинарника, повернутого за рішенням суду
у державну власність, смт Перечин, вул. Промислова, 5. Переможець — ТОВ
«Міжнародний Бізнес Центр».

11. Цілісний майновий комплекс — державне підприємство Майдансь�
кий завод пластмас, с. Майдан, Міжгірський район. Переможець — ПП «Ек,
сперт,Сервіс».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області про

підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
були залучені до проведення

незалежної оцінки об,єктів приватизації
Конкурс відбувся 14.07.2004.
Переможцем конкурсу визнано ТОВ «ЕОС» по об’єктах:
цілісний майновий комплекс — державне підприємство «Пересувна ме�

ханізована колона № 71», місцезнаходження об’єкта: 67700, Одеська обл..
м. Білгород�Дністровський, вул. Промислова, 2;

група А: будівлі та споруди, що знаходяться на балансі і орендуються ЗАТ
«Спеціальне конструкторське проектно�технологічне бюро «Медобладнан�
ня». Місцезнаходження об’єкта: 67700, Одеська обл. м. Білгород�
Дністровський, вул. Л. Попова, 3.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
що відбувся 19.07.2004 в Регіональному відділенні ФДМУ по

Сумській області з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення оцінки майна станом на 31.05.2004
1. Нежитлове приміщення площею 118,9 м2 (магазин № 46), що знахо�

диться на балансі ВАТ «Хлібозавод «Залізничник» і орендується приватним
підприємцем Зрібняком С. М., м. Суми, вул. Привокзальна, 13, Переможець
— суб’єкт оціночної діяльності ТОВ «Експерт,Сервіс», м. Суми.

2. Нежитлове приміщення площею 94,8 м2 (магазин № 32), що знаходить�
ся на балансі ВАТ «Хлібозавод «Залізничник» і орендується ПП «Лілея», м.
Суми, вул. Привокзальна, 13. Переможець — суб’єкт оціночної діяльності
ТОВ «Експерт,Сервіс», м. Суми.

3. Будівля магазину № 56, що знаходиться на балансі ВАТ «Хлібозавод
«Залізничник», с. Кам’янка, ст. Бакирівка Тростянецького району. У зв’язку з
надходженням до комісії однієї заяви прийнято рішення про укладання дого�
вору на проведення незалежної оцінки з учасником конкурсу — суб’єктом
оціночної діяльності КФ «Білопільська товарно,експертна контора», м. Біло,
пілля.

4. Коптильний цех, що знаходиться на балансі ВАТ «Хлібозавод «Залізни�
чник», м. Тростянець, вул. Горького. Переможець — суб’єкт оціночної діяль,
ності КФ «Білопільська товарно,експертна контора», м. Білопілля.

5. Будівля їдальні, що знаходиться на балансі ВАТ «Сумиводбуд», м. Пу�
тивль, вул. Ковпака, 7. У зв’язку з надходженням до комісії однієї заяви при�
йнято рішення про укладання договору на проведення незалежної оцінки з
учасником конкурсу. Переможець — суб’єкт оціночної діяльності КФ «Біло,
пільська товарно,експертна контора», м. Білопілля.

6. База відпочинку, що знаходиться на балансі ДП «Сумське спеціалізова�
не управління № 41» АТ «Харківстальконструкція», с. Климентове. Перемо�
жець — суб’єкт оціночної діяльності ПП «Юніт», м. Суми.

7. Профілакторій, що знаходиться на балансі ВАТ «Шосткинський завод
хімреактивів». Переможець — суб’єкт оціночної діяльності ТОВ «Консульта,
ційна фірма «Бізнес,Сервіс», м. Конотоп.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному відділенні

ФДМУ по Харківській області 09.07.2004
по залученню суб’єктів оціночної діяльності

1. Переможцем конкурсу по нежитлових приміщеннях на 1�му, 2�му, 3�му
поверхах та підвальному приміщенню виробничого корпусу 39 «А», що
знаходиться на балансі ДП «Харківський машинобудівний завод  «ФЕД» і
орендуються ЗАТ «Корпорація ФЕД», за адресою: м. Харків, вул. Сумська,
132, визнано суб’єкта оціночної діяльності ДП «Фірма «Універсал,Експерт».

2. Переможцем конкурсу по їдальні, що знаходиться на балансі Селянського
(фермерського) господарства «Альфа», за адресою: Харківська обл.,
Золочівський р�н, с. Одноробівка, вул. Молодіжна, 3, визнано суб’єкта
оціночної діяльності ПКО «Баранов і К» ВП «Центр,Персонал».

3. Договір на проведення незалежної оцінки на об‘єктах:
ОНБ — одноквартирний житловий будинок № 43, що знаходиться на балансі

СТОВ «Ягідне», за адресою: Харківська обл., Куп’янський р�н, с. Ягідне, вул.
Ягідна;

ОНБ — одноквартирний житловий будинок № 45, що знаходиться на балансі
СТОВ «Ягідне», за адресою: Харківська обл., Куп’янський р�н, с. Ягідне, вул.
Ягідна;

ОНБ — одноквартирний житловий будинок № 47, що знаходиться на балансі
СТОВ «Ягідне», за адресою: Харківська обл., Куп’янський р�н, с. Ягідне, вул.
Ягідна,

буде укладено з суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ЛТК,Інтекс».
4. По об’єктах:
ОНБ — житловий будинок садибного типу № 3, що знаходиться на балансі

ТОВ «Дергачівський», за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. 23 Серпня;
ОНБ — житловий будинок садибного типу № 7, що знаходиться на балансі

ТОВ «Дергачівський», за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. 23 Серпня,
конкурс вважати таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки державного

майна
Переможцями конкурсу визнано по об’єктах:
об’єкт групи А — гараж, який знаходиться на балансі Херсонського

державного торговельно�виробничого підприємства робітничого постачання
Одеської залізниці та розташований за адресою: Херсонська обл.. м.
Таврійськ, вул. 40 років Перемоги, 1, — ПП «Грунт і Дім»;

об’єкт групи А — склад № 1, який знаходиться на балансі Херсонського
державного торговельно�виробничого підприємства робітничого постачання
та розташований за адресою: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. 40 років
Перемоги,  — ПП «Грунт і Дім»;

об’єкт групи А — склад № 2, який знаходиться на балансі Херсонського
державного торговельно�виробничого підприємства робітничого постачання
та розташований за адресою: Херсонська обл.. м. Таврійськ, вул. 40 років
Перемоги, 1 — ТОВ «С.Е.Рієлті, ЛТД».
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про

підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення  незалежної  оцінки  державного

та комунального майна
Переможцями  конкурсу визнано по об’єктах:
вбудованому приміщенню косметичного кабінету загальною площею 17,1

м2, що знаходиться на балансі виконкому Новокаховської міської ради, та
розташоване за  адресою: м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 62а —  ПІІП
«Забудова»;

об’єкт групи Ж — літній кінотеатр  «Текстильник» (недіючий), який не увійшов
до статутного фонду ВАТ «ХБК», але знаходиться на його балансі, та
розташований за  адресою: Херсонська обл., с. Текстильників, вул. Текстильна,
1а — ТОВ «С.Е.Рієлті, ЛТД».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся 12.07.2004 в Регіональному відділенні ФДМУ по
Хмельницькій області, з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежних оцінок об’єктів
Об’єкт незавершеного будівництва — спортивний комплекс, що

знаходиться на балансі ВАТ «Завод «Строммашина». Переможець — ТОВ
«Подільська експертна компанія», м. Вінниця.

Об’єкт незавершеного будівництва — навчально�спортивний комплекс,
що знаходиться на балансі Кам’янець�Подільського державного
університету. Переможець — ТОВ «Подільська експертна компанія», м.
Вінниця.

Частина нежитлової будівлі площею 102 м2 в м. Кам’янець�Подільському
по вул. Ценського, 3. Переможець — ДУТБ «Поділля,Центр», м. Дунаївці.

Частина нежитлової будівлі площею 52,5 м2 в м. Кам’янець�Подільському
по вул. Ценського, 3. Переможець — ДУТБ «Поділля,Центр», м. Дунаївці.

Обладнання (21 одиниця), що знаходиться на відповідному збереженні ВАТ
«Укрелектроапарат». Переможець — ТОВ «Власна Справа», м. Хмельницький.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся 22.07.2004 в Регіональному

відділенні ФДМУ по Житомирській області, з відбору
претендентів — суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені

для здійснення незалежної оцінки
Переможцем конкурсу визнано:
ТОВ «Леон» — по об’єкту групи А — котел Е�1,9, що розміщений за адре�

сою: м. Житомир, вул. Заводська, 13 та знаходиться на балансі ВАТ «Жито�
мирводбуд» ДП ПМК�67.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
РВ ФДМУ по Львівській області з відбору суб’єктів оціночної

діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації державної та комунальної власності від 22.07.2004

Переможцями конкурсу для проведення незалежної оцінки:
по пакету акцій ЗАТ «Нідерландсько�українські агропроекти» в розмірі 2200

шт., що становить 25% статутного фонду, вул. Нова, 20 с Малехів Жовківський
район, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудит Консалтинг»;

пакету акцій ЗАТ «Комплекс водних видів спорту» в розмірі 483 514 шт., що
становить 13,4% статутного фонду, вул. Кн. Ольги, 114, м. Львів, визнано
ТОВ «Гал,Світ»;

нежитловому приміщенні площею 160,1 м2, вул. Сокальська, 10, м. Чер�
воноград, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;

нежитловому приміщенні площею 41,3 м2, пр. Шевченка, 5, м. Червоно�
град, визнано ТОВ «Латекс»;

нежитловому приміщенні площею 84,9 м2, пр. Шевченка, 23, м. Червоно�
град, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;

нежитловому приміщенні площею 128,5 м2, вул. Бандери, 18, м. Червоно�
град, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;

нежитловому приміщенні площею 239,2 м2, вул. Б. Хмельницького, 14, м.
Червоноград, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтиг»;

нежитловому приміщенні площею 107,7 м2, пр. Шевченка, 3, м. Червоно�
град, визнано ТОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг»;

нежитловому приміщенні площею 225,4 м2, вул. Сокальська, 1, м. Черво�
ноград, визнано ТОВ «Латекс»;

нежитловому приміщенні площею 857,1 м2, вул. Івасюка, 20, м. Червоно�
град, визнано ТОВ «Латекс»;

приміщенні магазину ВАТ «Дрогобицький Агротехсервіс», вул. Стрийська,
226, м. Дрогобич, визнано ТОВ «Гал,Світ»;

клубу та їдальні ВАТ «Рава�Руське ВТП «Агропромтехніка», вул. Коноваль�
ця, 27, м. Рава�Руська, визнано ТОВ «Росан,Бізнес,Консалтинг»;

бази відпочинку «Озимино», с. Озимино Самбірський район, визнано ТОВ
«Латекс»;

бази відпочинку «Нафтуся», с. Модричі Дрогобицький район, визнано ТОВ
«Латекс»;

будівлі магазину площею 77,1 м2 ДП «Дрогобицький солеварний завод»
вул. Солоний Ставок, 23, м. Дрогобич, визнано ТОВ «Латекс».

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна

КвартирноHексплуатаційна служба
Південної військовоHморської бази ВМС ЗС України

проводить конкурс на право укладання договору
оренди нежитлових приміщень

Назва і місцерозтушевання органу, що проводить конкурс:
Квартирно�експлуатаційна служба Південної військово�
морської бази ВМС ЗС України, АРК, Євпаторія, смт Новоозерне,
вул. Десантників, 9а.

Назва об’єкта та його знаходження: 112,8 м2 нежитлових
приміщень будівлі № 9, 1�й поверх, військового містечка № 21
гарнізона Євпаторія, вул. Перекопська, 15.

Вартість приміщень, визначена незалежними експертами,
становить 47 000,376 грн. (сорок сім тисяч гривень 38 коп.).

Орендна плата визначається відповідно до чинного
законодавства залежно від мети використання об’єкта.

Додаткові дані по об’єкту за телефонами Квартирно�
експлуатаційної служби Південної військово�морської бази ВМС
ЗС України: (06569) 46292.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: 30 днів з
моменту опублікування інформації щодо оголошення конкурсу.

Конкурс проводиться через 31 день після публікації
оголошення.

Основні вимоги до умов використання об’єкта: виконання
ремонту нерухомого майна, підтримання належних умов
експлуатації, компенсація податку на землю та оплата
експертної оцінки, виконаної незалежними експертами.

Д О  В І Д О М А

Назва об’єктів оренди і їх місцезнаходження:
нежитлове приміщення, що розташоване на першому поверсі

дев’ятиповерхової житлової будівлі загальною площею 40 м2, що
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 2/19;

нежитлове приміщення, що розташоване на першому поверсі житлової
будівлі по вул. Корольова, 8, площею 107 м2;

нежитлове приміщення, що розташоване на цокольному поверсі
п’ятиповерхової житлової будівлі, площею 68 м2 по вул. Корольова, 10в.

Названі об’єкти перебувають на балансі КП «Київтрактородеталь».
Початковий розмір місячної орендної плати становить:
по вул. Симиренка, 2/19 — 800 грн.;
по вул. Корольова, 8 — 1 900 грн.;
по вул. Корольова, 10в — 900 грн.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси

інфляції.
Основні вимоги щодо умов конкурсу: найбільший запропонований розмір

місячної орендної плати; компенсація коштів за виконану експертну оцінку
замовнику оцінки; строк оренди — менше року з можливістю подальшого
подовження строку дії відповідно до чинного законодавства; утримання
об’єкта у відповідності до санітарно�екологічних та протипожежних норм,
дотримання правил торгівлі; укладення угоди про надання комунальних
послуг з балансоутримувачем чи з підприємствами, що безпосередньо
надають такі послуги; укладення угоди з балансоутримувачем про
відшкодування витрат на утримання орендованого майна; переможець
конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом 2 тижнів з моменту
повідомлення йому про визначення його переможцем конкурсу. На
підтвердження зобов,язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі  запропонованої ним суми

місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу державного
казначейства за місцем розташування об’єкту оренди протягом 7�ми днів
з моменту повідомлення йому про його перемогу на конкурсі. Внесена
застава підлягає зарахуванню в рахунок наступних платежів за
використання майна. У випадку відмови переможця конкурсу від укладення
договору оренди застава поверненню не підлягає.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів, що
відраховуються з моменту опублікування цієї інформації за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.

Конкурс буде проведено протягом 7 днів, після кінцевого
терміну приймання заяв о 15.00 за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.

Для участі в конкурсі претендент подає:
заяву про оренду (заявку на участь у конкурсі);
відомості про учасника конкурсу;
копії установчих документів, засвідчені в нотаріальному порядку (для

юридичних осіб);
відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника

конкурсу — гарантійний лист, підписаний директором та головним
бухгалтером юридичної особи, або, якщо ініціатива щодо оренди майна
виходитиме від суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи —
самим суб’єктом;

техніко�економічне обгрунтування оренди (варіанти поліпшення
орендованого майна).

В окремому запечатаному конверті з позначкою «На конкурс по оренді»
подаються зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, запропонований
претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання щодо
подальшої експлуатації об’єкта.
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та друкується мовою оригіналу.
 Її розміщення в інших засобах масової
інформації чи передрук можливі лише з

письмового дозволу Фонду державного майна
України із зазначенням номера

 й дати видачі дозволу.

Спосіб розміщення
Початок

АкціїТермін розміщення  Частка в
СФ, %Кількість,

шт.
Вартість,
тис. грн.

Закінчення

1. Закріплюється в державній власності

1.1. у т. ч. передано до холдингів

2. Передано до холдингів

3. Власність організації орендарів

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. у 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 конкурсом

8. Продаж пакетів акцій на відкритих торгах

9. Продаж пакетів акцій на міжнародних фондових ринках

Разом:

№
пор.

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — 875 120 218,780 34,89

— — 324 360 81,090 12,93

— — 425 340 106,335 16,96

— — 125 420 31,355 5,00

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — 16 33 280 408,320 65,11

— — — — —

— — — — —

2 508 400 627,100 100,00

План розміщення акцій
ВАТ «Особливе конструкторське бюро комплектних пристроїв», яке є

правонаступником державного підприємства «Особливе конструкторське бюро
(ОКБ) комплектних пристроїв»

Код за ЄДРПОУ: 05393317.
Статутний фонд становить: 627,1 тис. грн.
Номінальна вартість акції: 0,25 грн.

Вид акцій: прості іменні.
Кількість акцій: 2 508 400 шт.
Форма випуску акцій: бездокументарна.

Доповнення до Переліку
об’єктів груп В, Г (крім АПК), які підлягають підготовці до продажу
в 2004 році за участю працівників регіональних відділень ФДМУ*

ГРУПА В

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

8164 Корпорація «Украгропромбуд»
23129920  Державна частка в майні Володарського заводу силікатної цегли

Доповнення до Переліку
об’єктів агропромислового комплексу, які підлягають підготовці

до продажу в 2004 році за участю працівників Департаменту з
питань підготовки об’єктів до приватизації та реформування

власності центрального апарату ФДМУ*

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

1064 Міністерство аграрної політики України
00494433       Державне сільськогосподарське підприємство «Мар’янівка»

Доповнення до Переліку
об’єктів агропромислового комплексу, які підлягають підготовці

до продажу в 2004 році за участю працівників регіональних
відділень ФДМУ*

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

1064 Міністерство аграрної політики України
00849681 Радгосп «Вишеньківський»

Зміни до Переліку
об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу

в 2004 році*
Виключено:

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

6544 Міністерство аграрної політики
23639667 Державне сільськогосподарське підприємство «Поліське»

* Затверджено наказом Фонду державного майна України 27.07.2004 № 1541.

Київське квартирноHексплуатаційне управління проводить
конкурс на право укладання договору оренди нерухомого

військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: 01015, м. Київ,

вул. Січневого повстання, 38.
Назва об’єктів і їх місцезнаходження:
1. Нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Січневого повстання, 38;
військове містечко № 24, інв. № 72 — під склад, майстерню; загальна

площа 200,0 м2.
2. Нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Артема, 59;
військове містечко № 138, інв. № 4 — під склад; гараж; загальна площа

77,0 м2.
3. Нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 2;
військове містечко № 147, стадіон — під спортмайданчик;
загальна площа 11400,0 м2.
4. Нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 2;
військове містечко № 147, інв. № 11 Будинок культури — під офіс,

магазин, розміщення громадської організації — 2600,0 м2.
5. Нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Січневого повстання, 38;
військове містечко № 24, інв. № 18 — під офіс, склад; загальна площа

56,0 м2.
6. Нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 28;
військове містечко № 147, технічний майданчик № 1 — під склад;

загальна площа 190,0 м2.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів оренди:

виконання ремонту за власний рахунок; розмір орендної плати повинен бути
не менший, ніж визначений на підставі експертної оцінки приміщення згідно
з чинним законодавством; термін оренди — 3 роки.

Документи приймаються протягом місяця від дати оголошення конкурсу.
Телефон для довідок: 290�07�37, тел./факс 290�71�22.

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!

Відповідно до наказу ФДМУ від 21.07.2004 № 1503 у зв’язку з отриманням Шпанком Ф. М. нового кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача від 03.07.2004 МФ № 1591, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 05.05.2003 № 75, видане ФДМУ Шланку Ф. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 21.07.2004 № 1504 у зв’язку з отриманням Чердаковим В. А. нового кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача від 10.06.2004 МФ № 1240, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 14.11.2002 № 3956, видане ФДМУ
Чердакову В. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 19.07.2004 № 1482 у зв’язку з отриманням Бідною О. Л. нового кваліфікаційного
свідоцтва від 19.06.2004 МФ № 1283, виданого ФДМУ і Українською комерційною шкодою, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 02.06.2004 № 1310, видане ФДМУ Бідній О. Л.

Згідно з наказом ФДМУ від 14.07.2004 № 1456 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
04.06.2002 № 601/02, виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю «КвантаHПлюс», м.
Дніпропетровськ.

Згідно з наказом ФДМУ від 14.07.2004 № 1455 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
14.10.2003 № 2100/03, виданий ФДМУ малому приватному підприємству «Виробнича фірма
«Науктехпроект», м. Донецьк.

Згідно з наказом ФДМУ від 14.07.2004 № 1454 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.12.2002 № 1573/02, виданий ФДМУ приватному підприємцю Беспаловій Тетяні Володимирівні, м.
Одеса.

Згідно з наказом ФДМУ від 14.07.2004 № 1453 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
11.12.2003 № 2284/03, виданий ФДМУ приватному підприємцю Єрмоловій Наталії Василівні, м. Донецьк.

Згідно з наказом ФДМУ від 14.07.2004 № 1443 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
07.08.2002 № 1058/02, виданий ФДМУ дочірньому підприємству «РадаHЕксперт» товариства з обмеженою
відповідальністю «Аудиторська фірма «РадаHАудит», м. Ірпінь Київської області.

Хмельницька квартирноHексплуатаційна частина проводить конкурс на право укладення договору

оренди нерухомого військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: Хмельницька КЕЧ району, адреса — 29000, м.

Хмельницький, вул. Гагаріна, 24.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення загальною площею — 156,7 м2, частина будівлі

столярної майстерні у м. Хмельницькому, вул. Купріна.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством: 257,7 грн. за місяць (без ПДВ).

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта: виконання ремонту орендованого майна за рахунок

власних коштів орендаря. Мета використання — під склади, виробниче приміщення та інше.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс — по закінченню місячного терміну з дня публікації об’яви.

Телефони для довідок: (0382) 79�55�40, 6�11�11.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладення договору оренди

державного майна
Назва об’єкта: гідротехнічні споруди, що не увійшли до статутного фонду

у процесі приватизації, але залишились на балансі колективного
сільськогосподарського підприємства «Новгород�Сіверська рибоводна
меліоративна станція».

Місцезнаходження: 16032, Чернігівська обл., Новгород�Сіверський р�н,
с. Мамекино.

Балансоутримувач: КСП «Новгород�Сіверська рибоводна меліоративна
станція».

Обсяг та основна номенклатура продукції об’єкта: вирощування товарної
риби, 40 тон за рік.

Кількість та склад робочих місць: працюючих 15 чол.
Ступінь прибутковості об’єкта за останній рік: за 2003 рік прибутку немає.
Основні вимоги до умов проведення конкурсу:
розмір орендної плати за базовий місяць (червень 2004 р.) — 753,33 грн.

без ПДВ;
використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до

основного профілю виробничої діяльності підприємства;
виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб

регіону;
збереження робочих місць;
вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою

дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта; створення безпечних та
нешкідливих умов праці;

одночасно з укладенням договору оренди гідротехнічних споруд
вирішення питання земле� та водокористування.

Інша інформація: для подальшої експлуатації ставків необхідно провести
ремонт гідротехнічних споруд і очищення ложа ставків від водяної
рослинності та мулу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи: заяву про оренду з пропозицією альтернативного розміру
орендної плати; відомості про учасника конкурсу; належним чином
оформлену довіреність, видану представнику юридичної особи; копії
установчих документів, засвідчених в нотаріальному порядку; відомості про
фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; техніко�
економічне обгрунтування умов оренди (варіанти поліпшення орендованого
майна).

Конкурс відбудеться через один місяць від дати публікації за
адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 407.

Більш детальну інформацію можна отримати в Регіональному відділенні
ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект
Миру, 43, кімн. 407, тел. 7�71�83 з 8 до 17 год. (крім вихідних).

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 13 липня 2004 р. № 468�р
ПЛАНHГРАФІК

передприватизаційної підготовки Бердянського державного заводу скловолокна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 13 липня  2004 р. № 468�р

Київ
Про затвердження плануHграфіка передприватизаційної підготовки  Бердянського державного заводу скловолокна

1. Відповідно до пункту 13 Державної програми приватизації на 2000—2002 роки затвердити план�графік передприватизаційної підготовки Бердянського
державного заводу скловолокна, що додається.

Фонду державного майна забезпечити опублікування плану�графіка у місячний строк після його затвердження.
2. Мінпромполітики подати на погодження з Кабінетом Міністрів України проект передприватизаційної підготовки Бердянського державного заводу

скловолокна у тижневий строк після його погодження з Фондом державного майна та Антимонопольним комітетом.
Прем’єрHміністр України В. ЯНУКОВИЧ

Код підприємства

згідно з ЄДРПОУ
Орган

управління

Прийняття рішення про

передприватизаційну підготовку

строк виконання
відповідальний

за виконання

Подання проекту передприватизацій�

ної підготовки та погодження з

Фондом державного майна та

Антимонопольним комітетом

строк виконання відповідальний

за виконання

Опрацювання проекту передпривати�

заційної підготовки з Фондом

державного майна та

Антимонопольним комітетом

Здійснення заходів, передбачених

проектом передприватизаційної

підготовки

строк виконання відповідальний

за виконання
строк виконання відповідальний

за виконання

00205015 Мінпром�

політики
Липень 2004 р. Мінпром�

політики

Мінпром�

політики

Мінпром�

політики

Мінпром�

політики

Вересень

2004 р.

Жовтень

2004 р.

Березень 2005 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
(м. Київ, вул. Кутузова, 18/9)

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
головного спеціаліста; провідного спеціаліста у центральному апараті
Основні вимоги до претендентів:

повна вища освіта (економіст, юрист, бухгалтер),
знання державної мови;
володіння персональним комп’ютером,
вік — до 45 років.

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про
проведення конкурсу.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та
умов оплати праці надається кадровою службою Фонду (тел.. (044) 296�33�64,
294�84�52).

ДО    ВІДОМА

До уваги керівників підприємствHреєстраторів
та емітентів цінних паперів


