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ПАКЕТИ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Завод «Ленінська кузня»

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 14312364.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ «Ле�

нінська кузня».
Місцезнаходження ВАТ: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26.
Телефон: (044) 417�42�42. Факс: (044) 417�71�40.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет

акцій ВАТ «Завод «Ленінська кузня» в кількості 416 414 штук, що
становить 25,35% статутного фонду.

Номінальна вартість однієї акції — 49 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 20 405 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 80 501,120 тис. грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг) за І

півріччя 2004 р. становить 16 092 800 гривень, у тому числі експо�
ртної — 15 265 800 гривень.

Найменування продукції               Кількість одиниць                  Вартість, грн.

Корпуса суховантажних суден            2 13 783 741

Вироби машинобудування           — 1 482 059

Кількість робочих місць станом на 01.08.2004 — 1 334.
Кількість працюючих станом на 01.01.2004 — 1 274 осіб.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ,

умови її використання: ВАТ «Завод «Ленінська кузня» розташова�
но в місті Києві на трьох земельних ділянках.

Промислова ділянка № 1 розташована в Подільському районі по
вул. Електриків, 26 і займає площу у фактичних межах 43,72 га. На
цій ділянці розташовані суднобудівні площадки виробничого при�
значення.

Промислова ділянка № 2 розташована в Шевченківському ра�
йоні по вул. Жилянській, 105 з виходом на вулиці Старовокзальну,
Комінтерну і займає у фактичних межах 9,27 га. Розташовані ма�
шинобудівні площадки виробничого призначення.

Земельна ділянка № 3 розташована біля села Погреби Деснян�
ського району м. Києва і займає у фактичних межах 4,8 га. Ділянка
призначена для будівництва теплиць.

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

Показник 2001 р. 2002 р. 2003 р. 6 міс. 2004 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 17 858 22 961 40 825 19 494

Балансовий прибуток, тис. грн. 84 1 032 283 30

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 41 752 25 656 68 525 68 849

Кредиторська заборгованість, тис. грн. 34 913 45 158 125 527 79 783

Рентабельність, % 0,006 0,004 — —

Вартість активів, тис. грн. 231 170 235 204 268 232 206 881

5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець у межах корпоративних прав має забезпечити: здійс�

нення програми технічної реконструкції виробництва, впрова�
дження прогресивних технологій ВАТ; недопущення розірвання
трудового договору з працівником підприємства, що приватизу�
ється, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу про�
тягом не менш як 6 місяців від дня переходу до нього права власно�
сті, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу
законів про працю України або вчинення працівником дій, за які
законодавством передбачена можливість звільнення на підставі
пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю
України; дотримання тих видів економічної діяльності, обсягів ви�
робництва ВАТ, які є на момент підписання договору купівлі�
продажу; виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
зниження частки виробництва (робочих місць) з небезпечними та
шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на працюючих;
забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсотка від
суми реалізованої продукції; здійснення робіт щодо захисту до�
вкілля, дотримання екологічних норм.

Покупець повинен виконувати вимоги Закону України про за�
хист економічної конкуренції.

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

ложення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів ак�
цій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі прива�
тизації та корпоратизації, затвердженого наказом Фонду держа�
вного майна України, Антимонопольного комітету України, Дер�
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 вересня
2000 р. № 1908/11/271, зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 28 вересня 2000 р. за № 665/4885.

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

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 2 040 500 грн. як конкурсну гарантію на розрахунковий

рахунок ФДМУ № 37316021000058. Одержувач коштів — Фонд дер�
жавного майна України, в ОПЕРУ ДКУ м. Київ, МФО 820172, код за
ЗКПО 00032945. Призначення платежу: для ФДМУ як конкурсна га�
рантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Завод «Ле�
нінська кузня»;

сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунковий рахунок
Фонду державного майна України № 37183500900028, одержувач
коштів — Фонд державного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО
820172, код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: для ФДМУ як
реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ
«Завод «Ленінська кузня»;

подає 2 примірники конкурсних пропозицій. Конкурсні пропози�
ції і підтвердні документи подаються до органу приватизації одно�
часно.

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

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та запе�
чатуються в окремий непрозорий конверт із надписом «Конкурсні
пропозиції» і зазначенням на ньому тільки адреси органу привати�
зації та назви конкурсу.

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

8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій та підтвер�
дних документів — за сім днів до початку проведення конкурсу.

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

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідування ВАТ мо�
жна отримати з 9.00 до 18.00 щодня, крім вихідних та святкових днів,
за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного
майна України, Управління конкурсного продажу (к. 604).

Телефони для довідок: (044) 296�59�77, 200�36�16, 200�36�54.
10. Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію

можна за адресою: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26.
11. Конкурс буде проведено через 30 днів після опублікуван$

ня інформаційного повідомлення в газеті «Відомості привати$
зації» за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд держав$
ного майна України.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Миколаївської облдержадміністрації про проведення

конкурсу з продажу за грошові кошти пакета акцій,
що належить до спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Миколаївської області, у статутному фонді

ВАТ «Будинок торгівлі «Південний Буг»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 02770535.
Повна назва акціонерного товариства (АТ): відкрите акціонерне

товариство «Будинок торгівлі «Південний Буг» (ВАТ).
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 54008, м. Миколаїв, пр. Леніна,

259. Телефон (0512) 55�24�17, факс (0512) 55�24�21.
ВАТ не займає монопольного становища на відповідному товар�

ному ринку.
2. До продажу за конкурсом пропонується пакет акцій у кількості

3 691 531 штук, що становить 25 відсотків плюс одна акція статутно�
го фонду ВАТ.

Початкова ціна пакета акцій — 3 813 520 (три мільйони вісім$
сот тринадцять тисяч п’ятсот двадцять) гривень.

3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ:
Статутний фонд — 3 691 530 (три мільйони шістсот дев’яносто

одна тисяча п’ятсот тридцять) грн.
Види діяльності:
розподільна торгівля недержавних організацій, крім споживчої ко�

операції;
оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої коопе�

рації;
громадське харчування недержавних організацій, крім спожив�

чої кооперації;
інша комерційна діяльність;
посередницькі послуги під час купівлі�продажу і здавання у найм

(оренду) нерухомого майна виробничо�технічного призначення.
Основними видами діяльності є оптова та роздрібна торгівля то�

варами продовольчої і непродовольчої групи, з яких лідером є про�
довольча група товарів.

Товарообіг за І квартал 2004 р. — 19 070,9 тис. грн.
Кількість працюючих станом на 31.03.2004 — 329 чол.
Відомості про будівлі (споруди) та земельну ділянку, де знаходить�

ся ВАТ, умови їх використання: комплекс будинку торгівлі склада�
ється з будівель першої та другої черги, які були введені в експлуа�
тацію відповідно у 1983 р. та 1991 р. Перша черга комплексу буди�
нку торгівлі використовується під торгові зали, адміністративні, по�
бутові та складські приміщення. На першому поверсі другої черги

розміщені торговий зал, бар, піццерія. Приміщення другого пове�
рху використовуються під бар, ресторан, кафе�кондитерську. При�
міщення третього поверху технічного функціонального призна�
чення.

Загальна площа будівель і споруд становить 30 972,0 м2, з них:
торгові приміщення — 13 256,4 м2; адміністративний корпус — 1
004,7 м2; складські приміщення — 4 813,3 м2; допоміжні приміщен�
ня — 11 897,6 м2. Площа приміщень, зданих в оренду, — 650 м2.

Територія підприємств впорядкована, забезпечена відповідни�
ми інженерними спорудами і мережами. Для паркування транспо�
рту обладнані автостоянки.

Розмір земельної ділянки становить 29 121,0 м2 згідно з держа�
вним актом на право постійного користування землею № 401 від
11.04.95,  виданим відповідно до рішення Миколаївської міської
ради народних депутатів від 20.09.94 № 2/13.

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 7 968,5 10 814,5 11 645,7 17 905,1

Балансовий прибуток, тис. грн. '4 998,4 '5 358,8 '6 017,8 '6 315,0

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 401,7 733,9 1 753,9 3 127,6

Кредиторська заборгованість, тис. грн. 4 447,9 7 244,3 10 650,0 14 455,1

Рентабельність, % — — — —

Вартість активів, тис. грн. 14 203,0 16 639,0 19 385,7 22 893,5

5. Фіксовані умови конкурсу: дотримання основних видів еконо�
мічної діяльності товариства, номенклатури товарів, робіт, послуг,
які існують на момент підписання договору купівлі�продажу пакета
акцій ВАТ «Будинок торгівлі «Південний Буг», надання перспектив�
ного плану розвитку об’єкта.

6. Інші умови проведення конкурсу.
Покупець не має права відчужувати придбаний пакет акцій ін�

шим юридичним та фізичним особам до повної сплати ціни, за яку
було продано пакет на конкурсі.

Подання конкурсних пропозицій та підтвердних документів до
Головного управління економіки Миколаївської облдержадмініст�
рації розцінюються як факт визнання потенційним покупцем усіх
умов конкурсу, а також того, що він ознайомився з наданою йому
інформацією про конкурс та про ВАТ «Будинок торгівлі «Півден�
ний Буг» в повній мірі і надалі не матиме претензій до Головного
управління економіки Миколаївської облдержадміністрації.

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

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує грошовий внесок у розмірі 381 352,0 (триста вісім�

десят одна тисяча триста п’ятдесят дві) грн. на розрахунковий раху�
нок № 37320018000520 в Управлінні державного казначейства у
Миколаївській області, ЗКПО 23613047, МФО 826013, для Голов�
ного управління економіки облдержадміністрації, ЗКПО 23626268.
Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі
з продажу пакета акцій розміром 25 відсотків плюс одна акція,
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, се�
лищ, міст Миколаївської області, у статутному фонді ВАТ «Буди�
нок торгівлі «Південний Буг».

7.2. Сплачує 17 грн. на розрахунковий рахунок №
37320018000520 в Управлінні Державного казначейства у Мико�
лаївській області, ЗКПО 23613047, МФО 826013, для Головного
управління економіки облдержадміністрації, ЗКПО 23626268.
Призначення платежу: реєстраційний збір для участі в конкурсі з
продажу пакета акцій ВАТ «Будинок торгівлі «Південний Буг».

7.3. Подає по два примірники конкурсних пропозицій та підтве�
рдних документів. Конкурсні пропозиції та підтвердні документи
подаються до органу приватизації одночасно.

Конкурсні пропозиції та підтвердні документи подаються окре�
мо у запечатаних конвертах.

Конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та запеча�
туються в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсні пропо�
зиції» і зазначенням на ньому тільки адреси головного управління
економіки Миколаївської облдержадміністрації та назви конкурсу.

Конверти з підтвердними документами об’єднуються та запеча�
туються в окремий непрозорий пакет з написом «Підтвердні докуме�
нти» із зазначенням на ньому тільки адреси головного управління
економіки Миколаївської облдержадміністрації та назви конкурсу.

На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи»
не має міститись ніякої інформації, за допомогою якої можна було
б ідентифікувати потенційного покупця.

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

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних доку�
ментів: 54009, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, Головне управлін�
ня економіки облдержадміністрації, кімн. 510, щодня — з 8.00 до 17.00,
по п’ятницях та передсвяткових днях — з 8.00 до 16.00. Телефони для
довідок: (0512) 35�64�53, 35�99�61.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Будинок торгівлі «Півден�
ний Буг».

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію мо�
жна з 9.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за адре�
сою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 259.

11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій розміром 25 відсотків плюс

одна акція, що належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, у статутному
фонді ВАТ «Будинок торгівлі «Південний Буг» відбудеться че$
рез 30 календарних днів після опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації». Адреса проведення конкурсу:
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, Головне управління еконо$
міки Миколаївської облдержадміністрації, кімн. 522, об 11.00.

За довідками звертатись до Головного управління економіки Ми�
колаївської облдержадміністрації, відділ з питань реформування від�
носин власності та продажу майна, кімн. 523. Телефони для дові�
док: 35�64�53, 35�99�61.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про проведення повторного

конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Волиньрибгосп»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 21746732.
Назва: відкрите акціонерне товариство «Волиньрибгосп» (ВАТ).
Місцезнаходження ВАТ: 45626, смт Рокині, Луцького району, Во�

линської області. Телефон: 9�67�11.
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному товарному

ринку: ВАТ «Волиньрибгосп» на загальнодержавному ринку моно�
польного становища не займає.

2. Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області пропонує
до продажу за конкурсом пакет акцій ВАТ «Волиньрибгосп» в кіль�
кості 732 036 штук, що становить 25,01% статутного фонду.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 184 000 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 731 851 грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг), за

останній звітний період: реалізація ставкової риби — 38,7 тонн на
суму 236,8 тис. грн.

Кількість робочих місць — 160.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ:

кількість споруд — 143 шт. Земельна ділянка площею 1 113,739 га
надана відповідно до законодавства у постійне користування.

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 643,1 789,2 1 624,3 314,5

Балансовий прибуток, тис. грн. '151 '264 '481,9 '234,9

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 198,3 736,4 1 412,7 2 222

Кредиторська заборгованість, тис. грн. 658,1 1 368,2 2 826,1 3 065,1

Рентабельність, % '16,3 '20,7 '31 '36,6

Вартість активів, тис. грн. 4 443,6 4 923,3 5 450,0 5 458,9

5. Фіксовані умови конкурсу.
Протягом шести місяців з дати підписання договору купівлі�

продажу покупець в межах корпоративних прав повинен сприяти:
збереженню існуючих робочих місць, які є на момент підписання

договору купівлі�продажу, та створенню нових; створенню безпеч�
них та нешкідливих умов праці; забезпеченню захисту навколиш�
нього середовища та дотриманню чинних норм екологічної безпе�
ки; виконувати вимоги антимонопольного законодавства України.

6. Інші умови проведення конкурсу.
6.1. Конкурс проводиться без залучення радника відповідно до По�

ложення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та
корпоратизації, затвердженого спільним наказом ФДМУ, АКУ, ДКЦПФР
від 13.09.2000 № 1908/11/271.

6.2. Покупець не має права відчужувати придбаний пакет акцій
протягом шести місяців іншим юридичним та фізичним особам без
збереження умов, на яких було придбано пакет акцій.

7. Для участі у конкурсі претендент:
7.1. Сплачує конкурсну гарантію в сумі 18 400 грн. на рахунок РВ

ФДМУ по Волинській області № 37313006000023, код 13347870 в
банку УДК по Волинській області, МФО 803014. Призначення пла�
тежу: конкурсна гарантія (застава) для участі в конкурсі з продажу
пакета акцій ВАТ «Волиньрибгосп».

7.2. Сплачує реєстраційний збір в сумі 17 грн. на рахунок РВ ФДМУ
по Волинській області № 37180500900001, код 13347870 в банку
УДК у Волинській області, МФО 803014. Призначення платежу: ре�
єстраційний збір за подання заяви для участі у конкурсі з продажу
пакета акцій ВАТ «Волиньрибгосп».

7.3. Подає по два примірники конкурсних пропозицій та підтверд�
них документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи склада�
ються державною мовою України та подаються до органу привати�
зації одночасно в окремих непрозорих конвертах. На пакетах мають
бути надписи: «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» із
зазначенням на них тільки адреси регіонального відділення та назви
конкурсу. На пакеті не має міститися ніякої іншої інформації, за допо�
могою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

Конкурсна пропозиція складається з плану приватизації пакета
акцій та проекту договору купівлі�продажу із змінами та доповнен�
нями до варіанта, запропонованого органом приватизації.

Підтвердні документи повинні містити інформацію, вказану в п.
5.3 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу паке�
тів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі при�
ватизації та корпоратизації.

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

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних до�
кументів: 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, Регіональне відді�
лення ФДМУ по Волинській області, каб. 805, щодня з 9.00 до 18.15,
по п’ятницях та у передсвяткові дні з 9.00 до 17.00.

10. Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію
можна щодня, крім вихідних та святкових днів, за адресою: 43027,
м. Луцьк, Київський майдан, 9, Регіональне відділення ФДМУ по Во�
линській області, каб. 804, каб. 833. Телефони для довідок: (03322)
4�12�29, 4�34�87.

11. Отримати пакет документації про конкурс можна за адресою:
43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, Регіональне відділення ФДМУ
по Волинській області, каб. 833, щодня з 9.00 до 18.15, по п’ятницях
та у передсвяткові дні з 9.00 до 17.00.

12. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Волиньрибгосп» бу$
де проведено 8 жовтня 2004 року за адресою: 43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9, Регіональне відділення ФДМУ по Волин$
ській області, каб. 817.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Бахмацьке бурякоприймальне підприємство»

Регіональним відділенням ФДМУ по Чернігівській області 23 лип�
ня 2004 року підбито підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Бахмацьке бурякоприймальне підприємство».

ВАТ «Бахмацьке бурякоприймальне підприємство» розташоване за
адресою: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, 160.

Конкурс проведено за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Ми�
ру, 43.

Переможцем конкурсу визнано мале приватне підприємство
«Імос».

УМОВИ ПРОДАЖУ ПАКЕТА АКЦІЙ
Покупець зобов’язується виконати фіксовані умови конкурсу, які

є невід’ємною частиною договору купівлі�продажу пакета акцій та
надані у складі конкурсних пропозицій, а саме:

недопустити розірвання трудових договорів з працівниками ВАТ
з ініціативи власника або уповноваженого ним органу протягом не
менше 6 місяців від переходу до нього права власності, за винятком
звільнення на підставі п. 6 ст. 40 Кодексу законів про працю України
або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена
можливість звільнення на підставі п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40 Кодексу законів
про працю України;

зберегти профіль підприємства (заготівля цукросировини) та йо�
го юридичний статус протягом 5 років;

зберегти робочі місця, які були на момент підписання договору
купівлі�продажу, протягом 5 років;

забезпечити витрати на охорону праці не менше як 0,5% від суми
реалізованої продукції;

забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист еко�
номічної конкуренції»;

здійснювати роботи щодо захисту довкілля, дотримуватись еко�
логічних норм та забезпечити досягнення найкращих екологічних
результатів;

забезпечити реалізацію та збут продукції підприємства в межах
Чернігівської області.

Покупець не має права відчужувати придбаний пакет акцій про�
тягом п’яти років іншим юридичним та фізичним особам без збере�
ження умов, на яких було придбано пакет акцій.

Пакет містить 1 233 180 шт. акцій, що становить 51% статутного
фонду товариства.

Початкова вартість пакета акцій: 308 295 грн.
Кінцева вартість пакета акцій: 313 295 грн.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення конкур�

сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, ство�
рених у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого на�
казом Фонду державного майна України, Антимонопольного коміте�
ту України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 № 1908/11/271 та зареєстрованого у Міністерстві юсти�
ції України 28.09.2000 за № 665/4886, для забезпечення відкрито�
сті проведення конкурсів та з метою більшої інформованості поте�
нційних покупців Фонд державного майна України інформує про те,
що розпочато підготовку до проведення конкурсів з продажу паке�
тів акцій таких відкритих акціонерних товариств.

Код за ЄДРПОУ                          Назва ВАТ              Розмір пакета, %

238204 «Білоцерківсільмаш» 33,48

5394110 Львівський завод комунального устаткування       30

Фонд державного майна України пропонує потенційним покуп�
цям взяти участь у розробці умов продажу пакетів акцій зазначених
підприємств на конкурсах.

Свої пропозиції надсилайте за адресою: 01133, м. Київ, вул. Куту�
зова 18/9, Фонд державного майна України.

Телефон для довідок (044) 200�36�16, факс 200�36�71.

Код за ЄДРПОУ                     Назва ВАТ            Розмір пакета, %

32835950              Дніпропетровський Центральний ринок                     94,36

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпро�
петровській обл. пропонує потенційним покупцям взяти участь у розро�
бці умов продажу пакета акцій зазначеного підприємства на конкурсі.

Свої пропозиції надсилайте за адресою: 49600, м. Дніпропет�
ровськ, вул. Комсомольська, 58, Регіональне відділення Фонду дер�
жавного майна України по Дніпропетровській обл.

Телефон для довідок (0562) 42�84�13, факс 42�87�35.

Департамент спільних підприємств, міждержавних майнових
відносин та власності за кордоном,

т. 294�44�64

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про повторний продаж на аукціоні за грошові кошти

державного пакета акцій спільного
українсько$англо$російського підприємства у формі

акціонерного товариства закритого типу «Топазімпекс»
(ціна знижена на 30%)

Назва об’єкта: державний пакет акцій спільного українсь�
ко�англо�російського підприємства у формі акціонерного то�
вариства закритого типу «Топазімпекс» у кількості 120 штук,
що становить 5,53% статутного фонду товариства.

Місцезнаходження об’єкта: 83012, м. Донецьк, вул. Соко�
лина, 1а, т. (0622) 53�01�94.

Код за ЄДРПОУ: 24647249.
Розмір статутного фонду: 379 750,00 (триста сімдесят де�

в’ять тисяч сімсот п’ятдесят) гривень.
Номінальна вартість однієї акції: 175,00 (сто сімдесят п’ять)

гривень.
Номінальна вартість об’єкта: 21 000,00 (двадцять одна ти�

сяча) гривень.
Початкова вартість об’єкта: 55 076,00 (п’ятдесят п’ять

тисяч сімдесят шість) гривень.
Основні види діяльності: виконання науково�дослідних та

дослідно�конструкторських розробок в галузі телевізійної, від�
ео� і аудіотехніки, складної радіоелектронної апаратури зага�
льнотехнічного, побутового та спеціального призначення та
іншої складної техніки, виробництво зазначеної техніки, зап�
частин до неї.

Показники станом на 30.06.2004, тис. грн.:
залишкова вартість основних засобів — 51,1;
залишкова вартість нематеріальних активів — 134,8;
оборотні активи — 115,2;
кредиторська заборгованість — 23,1;
дебіторська заборгованість — 20,5;
балансовий прибуток — (�101,7).
Середньоспискова кількість працівників — 7 осіб.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови аукціону.
Аукціон буде проведено ДАК «Національна мережа аук$

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

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

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

Застава для участі в аукціоні (10% початкової вартості об’єк�
та), що становить 5 507,60 (п’ять тисяч п’ятсот сім гривень шіст�
десят копійок) гривень, 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 економічну
концентрацію.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про повторний продаж на аукціоні за грошові кошти

державного пакета акцій АБ «АвтоЗАЗбанк»
(ціна знижена на 30%)

Назва об’єкта: державний пакет акцій АБ «АвтоЗАЗбанк» у
кількості 15 966 (п’ятнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят шість)
штук, що становить 0,05% статутного капіталу банку.

Місцезнаходження об’єкта: 69600, м. Запоріжжя, пр. Лені�
на, 8, тел. (0612) 17�29�61.

Код за ЄДРПОУ: 19358784.
Розмір статутного фонду: 31 000 000,00 (тридцять один мі�

льйон) гривень.
Номінальна вартість однієї акції: 1,00 (одна) гривня.
Номінальна вартість об’єкта: 15 966,00 (п’ятнадцять тисяч

дев’ятсот шістдесят шість) гривень.
Початкова вартість об’єкта: 20 693,70 (двадцять тисяч

шістсот дев’яносто три гривні сімдесят копійок) гривні.
Форма випуску акцій: бездокументарна.
Основні види діяльності: операції на кредитному та валют�

ному ринках, ринку цінних паперів, банківські послуги.
Показники станом на 30.06.2004, тис. грн.:
залишкова вартість основних засобів — 13 700;
залишкова вартість нематеріальних активів — 560;
оборотні активи — 288 611;
кредиторська заборгованість — 788;
дебіторська заборгованість — 55;
балансовий прибуток — 1 911.
Середньоспискова кількість працівників — 245 осіб.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови аукціону.
Аукціон буде проведено ДАК «Національна мережа аук$

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

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

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

Застава для участі в аукціоні (10% початкової вартості об’�
єкта), що становить 2 069,37 (дві тисячі шістдесят дев’ять гри�
вень тридцять сім копійок) грн., перераховується заявником за
окремим платіжним дорученням на р/р Фонду державного май�
на 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 економічну
концентрацію.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні за грошові кошти державного

пакета акцій ЗАТ «Укрдержлізинг»
Найменування об’єкта: державний пакет акцій ЗАТ «Укрдержлі�

зинг» в кількості 99 шт. (15,47% статутного фонду).
Місцезнаходження об’єкта: 61002, м. Київ, вул. Артема, 73,

тел. 246�95�31.
Код за ЄДРПОУ: 30167137.
Розмір статутного фонду: 640 000 грн.
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Номінальна вартість однієї акції: 1 000 (одна тисяча) гривень.
Номінальна вартість пакета акцій: 99 000 (дев’яносто дев’ять

тисяч) гривень.
Початкова вартість пакета акцій: 672 000,00 (шістсот

сімдесят дві тисячі) гривень.
Форма випуску акцій: документарна.
Основні види діяльності: здійснення лізингових операцій.
Показники станом на 01.07.2004, тис. грн.:
залишкова вартість основних засобів — 233,8;
кредиторська заборгованість — 19 924,9;
дебіторська заборгованість — 18 136,8;
непокритий збиток — 252.
Середньоспискова кількість працівників: 14 осіб.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу.
Аукціон буде проведено не раніше 30 днів після публіка$

ції цієї інформації за адресою: м. Київ, вул. Марини Раско$
вої, 15, ДАК «Національна мережа аукціонних центрів».

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

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 3 ро�
бочі дні до дня проведення аукціону.

Застава розміром 10% початкової ціни продажу пакета акцій,
що становить  відповідно 67 200,00 (шістдесят сім тисяч двісті) гри�
вень, перераховується заявником окремим платіжним доручен�
ням на р/р Фонду державного майна України № 37316021000058
в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945.

Реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковувано�
го мінімуму доходів громадян у розмірі 17,00 гривень перера�
ховується заявником 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 Антимонопольного
комітету України для отримання згоди на економічну конце�
нтрацію.

Додаткову інформацію можна одержати за телефоном
294�41�61.

Фонд державного майна України повідомляє
Державний пакет акцій закритого акціонерного товарист$

ва «Пансіонат «Сонячна долина», розташованого за адресою:
АРК, Черноморський р�н, с. Оленівка, вул. Єлисеєва, 25 (код за
ЄДРПОУ 31833727), приватизований шляхом викупу за грошові
кошти співзасновником — товариством з обмеженою відпові�
дальністю виробничо�комерційною фірмою «Варіант» за
771 156,00 (сімсот сімдесят одну тисячу сто п’ятдесят шість) грн.

Фондом державного майна України прийнято рішення про
приватизацію державного пакета акцій ЗАТ «Пансіонат При$
брежний» у кількості 24 318 384 (двадцять чотири мільйони три�
ста вісімнадцять тисяч триста вісімдесят чотири) шт., що стано�
вить 18,6% статутного фонду товариства, загальною номіна�
льною вартістю 243 183,84 (двісті сорок три тисячі сто вісімде�
сят три гривні вісімдесят чотири копійки) гривні, яке знаходить�
ся за адресою: 98654, Автономна Республіка Крим, м. Ялта,
с. Отрадне (код за ЄДРПОУ 20730769).

Державний пакет акцій ЗАТ «Глуховецький каоліновий завод»
у кількості 96 124 шт., що становить 45% статутного фонду товари�
ства, яке знаходиться за адресою: Україна, 22130, Вінницька обл.,
Козятинський р�н, смт Глухівці, вул. Заводська, 1 (код за ЄДРПОУ
30574526), приватизований шляхом викупу співзасновником за
5 214 000,00 (п’ять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч) гривень.

Згідно з наказом ФДМУ від 25.08.2004 № 1743 вклю$
чено до Переліку об’єктів групи Е, які підлягають привати$
зації у 2004 році за участю центрального апарату Фонду
державного майна України, затвердженого наказом Фон$
ду від 22.04.2003 № 688
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ртість держав'

ного пакета ак'

цій (частки,
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 Розмір
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ТОВ «Восток'

Руда», 19354901
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 %
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА А

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні, за конкурсом

Викуп
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Група інвентарних об’єктів комунальної власності, що
знаходиться на балансі Баришівської районної ради, у складі:
прохідний пункт, пункт прокату, цех пилорамний, вбиральня,
котельня з прибудовами, будівля механічної майстерні, будівля
бетонно�змішувального вузла з прибудовою, будівля
трансформаторної підстанції з прибудовою, будівля�склад № 1, блок
цехів з адміністративно�побутовою прибудовою, будівля для стоянки
автомобілів, будівля�склад № 2, пропарювальні камери, резервуар
пожежний, башта водонапірна, свердловина артезіанська,
криниця, ворота, хвіртка, огорожа, за адресою: Баришівський р�н,
смт Баришівка, вул. Жовтнева, 151.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Павільйон громадського харчування № 1, що знаходиться на

балансі Рівненського ДКВП «Залізничник», за адресою: м. Рівне,
Привокзальна площа, 9.

Частина приміщення блоку Б магазину № 12 «Торговий центр»,
що знаходиться на балансі відособленого підрозділу Рівненської АЕС
Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» і
орендується приватним підприємцем Бернаццькою Н. М., за
адресою: м. Кузнєцовськ, мкр�н Будівельників, 71б.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Двоповерхова будівля за адресою: м. Чернігів, вул. Дзержинського,

28 (об’єкт спільної власності територіальних громад, сіл, селищ,
міст Чернігівської області).

Викуп за наказом ФДМУ від 18.08.2004 № 1702

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 112,9 м2,

що знаходиться на балансі Державного головного територіального
науково�дослідного і проектного інституту «КримНДІпроект» і
орендується приватним підприємцем Стеценком Ю. Г., м. Керч, вул.
Юних Ленінців, 7/42.

Приміщення двох боксів гаража, що знаходяться на балансі
Державного головного територіального науково�дослідного і
проектного інституту «КримНДІпроект» і орендується приватним
підприємцем Стеценко Н. Н., м. Керч, вул. Маршала Єременка,
квартал 57.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення площею 293,2 м2, що

знаходиться на балансі ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька»  і орендується
ЗАТ «Акціонерний комерційний промислово�інвестиційний банк»,
м. Донецьк, пр. Київський, 28.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля кафе�магазину, що знаходиться на балансі Вищого

професійного училища № 34 м. Виноградів і орендується
Фермерським господарством «Горизонт», м. Виноградів, вул.
І. Франка, 116.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля колишньої пожежної частини, що знаходиться

на балансі Головного управління МНС в Луганській області та
орендується ТОВ «Пожавтоматика», м. Луганськ, вул. Куракіна, 14.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові підвальні приміщення площею 80,2 м2, що знаходяться

на балансі АТ «Одеський завод поршневих кілець» і орендуються
ТОВ «Вилайн», м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 117.

Вбудовані напівпідвальні приміщення площею 150,55 м2, що
знаходяться на балансі ВАТ «Одеський завод радіонально�
свердлильних верстатів» і орендується приватним підприємцем
Кононенко В. С., м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 47/51.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина приміщення першого поверху загальною площею 81,3

м2 та підвальне приміщення загальною площею 103,3 м2 будівлі, що
знаходиться на балансі ВАТ «Рівненський завод тракторних
агрегатів» і орендуються приватним підприємцем Гурською В. К., м.
Рівне, вул. Курчатова, 6.

Нежитлове приміщення першого поверху п’ятиповерхової
будівлі, що знаходиться на балансі ВАТ «Рівненський комбінат
будівельних матеріалів» і орендується приватним підприємством
«Агата», м. Рівне, вул. Петра Могили, 25.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові вбудовані приміщення в напівпідвальній частині

7�поверхової будівлі загальною площею 135,6 м2, що знаходяться
на балансі Харківської дистанції цивільних споруд Південної
залізниці і орендуються приватним підприємцем Биковою В. М.,
м. Харків, вул. Червоноармійська, 7.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовані нежитлові приміщення площею 280,7 м2, що

знаходяться на балансі ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» і
орендуються дочірнім підприємством «Прогрес�Трейдінг» ВАТ
«Прогрес», м. Херсон, вул. Перекопська, 163.

Група інвентарних об’єктів: будівля гаража літ. Б та будівля сараю літ.
В, що знаходяться на балансі Скадовської районної лікарні
держветмедицини Херсонської області, м. Скадовськ, вул. Гагаріна, 55.

Викуп за наказом ФДМУ від 19.08.2004 № 1713

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля інженерно�побутового корпусу (літ. Б�2), площею 1 569,8

м2, що знаходиться на балансі державного підприємства
«Донтепломаш» і орендується ТОВ «Вуглеелектромаш», м. Донецьк,
вул. 8 Березня, 36.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля будинку культури зі спортзалом, що знаходиться на

балансі ВАТ «Бердичівський цукрорафінадний завод» та
орендується ПП «Арт Студіо», м. Бердичів, вул. Червона, 67.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів (двоповерхова та одноповерхова

нежитлові будівлі), що знаходяться на балансі Сєверодонецького
державного виробничого підприємства «Об’єднання «Азот» і
орендується ТОВ «НафтоХімінвест», м. Сєверодонецьк, вул.
Ломоносова, 3.

Аукціон  за наказом ФДМУ від 18.08.2004 № 1702

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Група інвентарних об’єктів структурного підрозділу

консервного заводу, у складі: адміністративна будівля,
консервний цех, цех пастеризації, котельня, що знаходяться на
балансі Торговельно�виробничого підприємства з обмеженою
відповідальністю «Південний Буг», Бахчисарайський район, с.
Скелясте, вул. Леніна, 36а.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове підвальне приміщення № 1 в адмінбудинку, що

знаходиться на  балансі ВАТ «Луцьке АТП 10754», м. Луцьк, вул.
Рівненська, 48.

Нежитлове підвальне приміщення № 2 в адмінбудинку, що
знаходиться на балансі ВАТ «Луцьке АТП 10754», м. Луцьк, вул.
Рівненська, 48.

Нежитлове підвальне приміщення в адмінбудинку, що
знаходиться на балансі ВАТ «Луцьке АТП 10754», м. Луцьк, вул.
Рівненська, 48.

Група інвентарних об’єктів — запчастини малоцінні та
швидкозношувані предмети (95 найменувань), що знаходяться на

балансі ВАТ «Володимир�Волинське АТП�10762», м. Володимир�
Волинський, вул. Ковельська, 239.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення в готелі «Смерічка» площею 35,5 м2, що

знаходиться на балансі Яворівського державного гірничо�хімічного
підприємства «Сірка», м. Новояворівськ, вул. І. Франка, 1.

Аукціон за наказом ФДМУ від 19.08.2004 № 1713

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Тарна база винзаводу, що знаходиться на балансі ЗАТ

«Феодосійський завод коньяків та вин», м. Феодосія, с. Сонячне,
пров. Сосновний, 1.

Котельня, що знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод
коньяків та вин», м. Феодосія, с. Сонячне, вул. Центральна, 7а.

Продовольчий склад, що знаходиться на балансі ЗАТ
«Феодосійський завод коньяків та вин», м. Феодосія, с. Сонячне, вул.
Центральна, 4.

Готель�їдальня, що знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський
завод коньяків та вин», м. Феодосія, с. Сонячне, вул. Центральна, 5.

Будівельний цех, що знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський
завод коньяків та вин», м. Феодосія, с. Сонячне, вул. Центральна, 9а.

Приміщення побуткомбінату (контора, котельня, їдальня), що
знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин»,
м. Феодосія, с. Ближнє, вул. Радянська, 29.

Лазня�пральня, що знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський
завод коньяків та вин», м. Феодосія, с. Насипне, вул.
Південнобережна.

Теплиця (прищеплювальний комплекс), що знаходиться на
балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин», м. Феодосія, с.
Насипне, вул. Південнобережна.

Тарна база радгоспу, що знаходиться на балансі ЗАТ
«Феодосійський завод коньяків та вин», м. Феодосія, с. Насипне, вул.
Південнобережна.

Столярна майстерня, що знаходиться на балансі ЗАТ
«Феодосійський завод коньяків та вин», м. Феодосія, с. Насипне, вул.
Південнобережна.

Пилорама, що знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод
коньяків та вин», м. Феодосія, с. Насипне, вул. Південнобережна.

Їдальня, що знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод
коньяків та вин», м. Феодосія, с. Насипне, вул. Південнобережна.

Контора, що знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод
коньяків та вин», м. Феодосія, с. Насипне, вул. Південнобережна.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення магазину, що знаходиться на балансі державного

підприємства «Головне управління робітничого постачання
підприємств вугільної галузі», м. Донецьк, вул. Мушкетівська, 22.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля пункту пропуску «Рахів», що знаходиться на балансі

Закарпатської митниці, м. Рахів, вул. Привокзальна, 2.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої хімлабораторії, що знаходиться на балансі

Кіровської дирекції по ліквідації шахт, м. Стаханов, вул. Кірова, 1.

Конкурс

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Цілісний майновий комплекс Феодосійського державного

підприємства «Торгмортранс» за адресою: м. Феодосія, вул.
Горького, 22.

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Будівля площею 425,20 м2, за адресою: м. Горлівка, вул. Радянська,
19. Приватизовано юридичною особою за 48 298,80 грн., у т. ч. ПДВ
— 8 049,80 грн.

Вбудоване приміщення площею 6,30 м2 за адресою: м. Горлівка,
вул. Малинича, 35. Приватизовано фізичною особою за 392,40 грн.,
у т. ч. ПДВ — 65,40 грн.

Прибудоване приміщення загальною площею 224,0 м2, за
адресою: м. Горлівка, вул. Шашуріна, 1. Приватизовано фізичною
особою за 7 330,80 грн., у т. ч. ПДВ — 1 221,80 грн.

Будинок площею 1 801,70 м2 за адресою: м. Горлівка, пр. Леніна,
44. Приватизовано  юридичною особою за 44 038,80 грн., у т. ч. ПДВ
— 7 339,80 грн.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Кімнати 6—10, 22—24 підвального приміщення № 38, що

знаходились на балансі ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд», за
адресою: м. Запоріжжя, бульв. Шевченка/вул. Патріотична, 14/23.
Приватизовано юридичною особою за 48 044,40 грн., у т. ч. ПДВ —
8 007,40 грн.

Підвальні приміщення № 71 та № 72, літ. А�5, що знаходились на
балансі ДП «Радіоприлад», за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна,
58. Приватизовано юридичною особою за 191 714,40 грн., у т. ч.
ПДВ — 31 952,40 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину № 73, що знаходилась на  балансі Фастівського

ДТВПРП, за адресою: м. Фастів, вул. Галафеєва, 14. Приватизовано
фізичною особою за 34 747,33 грн., у т. ч. ПДВ — 5 791,22 грн.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення магазину № 18�19, що знаходилось на балансі

Знам’янського ДВТПРП, за адресою: м. Долинська, площа
Привокзальна, 1. Приватизовано фізичною особою за 109 860 грн.,
у т. ч. ПДВ — 18 310 грн.

Приміщення магазину № 2, що знаходилось на балансі
Гайворонського ДТВПРП і орендується Тугушевим О. С., за адресою:
м. Гайворон, вул. Герцена, 6. Приватизовано фізичною особою за
17 292 грн., у т. ч. ПДВ — 2 882 грн.

Частина приміщення магазину № 1 площею 95,3 м2, що
знаходилась на балансі Гайворонського ДТВПРП і орендується
Каленчуком В. О., за адресою: м. Гайворон, пров. Вокзальний, 2.
Приватизовано фізичною особою за 9 772,8 грн., у т. ч. ПДВ — 1 628,8
грн.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщення за

адресою: м. Київ, вул. Горького, 170�172 (літ. А). Приватизовано
юридичною особою за 331 200 грн., у т. ч. ПДВ — 55 200 грн.

Об’єкти комунального майна Печерського району
м. Києва, приватизовані шляхом викупу юридичними

особами
Нежитлові приміщення за адресою: вул. Дарвіна, 1, літ. А, вартістю

549 840 грн. (у тому числі ПДВ — 91 640 грн.);
нежитлове приміщення за адресою: вул. Шота Руставелі, 8, літ. А,

вартістю 290 724 грн. (у тому числі ПДВ — 48 454 грн.);
нежитлові приміщення за адресою: вул. Шота Руставелі, 10, літ. А,

вартістю 302 832 грн. (у тому числі ПДВ — 50 472 грн.);
нежитлове приміщення за адресою: вул. Шота Руставелі, 10, літ.

А, вартістю 45 360 грн. (у тому числі ПДВ — 7 560 грн.);
нежитлове приміщення за адресою: вул. Хрещатик/

Заньковецької, 15/4, літ. А, вартістю 366 840 грн. (у тому числі ПДВ
— 61 140 грн.);

нежитлове приміщення за адресою: вул. Кіквідзе, 1/2, літ. А,
вартістю 152 040 грн. (у тому числі ПДВ — 25 340 грн.);

нежитлове приміщення за адресою: вул. Липська/провул.
Липський, 12/5, літ. А, вартістю 635 340 грн. (у тому числі ПДВ —
105 890 грн.);

нежитлове приміщення за адресою: провул. Щорса, 5, літ. А,
вартістю 552 120 грн. (у тому числі ПДВ — 92 020 грн.);

нежитлове приміщення за адресою: Тверський тупік, 6/8, літ. А,
вартістю 691 920 грн. (в тому числі ПДВ — 115 320 грн.);

нежитлове приміщення за адресою: бульв. Дружби народів /
Підвисоцького, 26/1, літ. А, вартістю 417 360 грн. (у тому числі ПДВ —
69 560 грн.);

нежитлове приміщення за адресою: вул. Московська/
Лейпцизька, 37/2, літ. А, вартістю 85 596 грн. (у тому числі ПДВ —
14 266 грн.);

нежитлове приміщення за адресою: вул. Чигоріна, 49, літ. А,
вартістю 437 868 грн. (у тому числі ПДВ — 72 978 грн.);

цілісний майновий комплекс за адресою: вул. Суворова, 19, літ. А,
вартістю 16 000 грн.

Аукціон

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, що знаходилась на балансі

Хмільницького орендного заводоуправління будівельних
матеріалів, за адресою: м. Хмільник, 3�й пров. Леніна, 3а.
Приватизовано фізичною особою за 177 619,20 грн., у т. ч. ПДВ —
29 603,20 грн.

Приміщення філії АК АПБ «Україна» (частина першого поверху 5�
поверхової будівлі) загальною площею 97,4 м2, що  знаходилось на
балансі Головного управління економіки Вінницької
облдержадміністрації, за адресою: Тиврівський р�н, м. Гнівань, вул.
Леніна, 54. Приватизовано юридичною особою за 41 523,25 грн., у т . ч.
ПДВ — 6 920,54 грн.

Приміщення філії АК АПБ «Україна» (перший поверх) загальною
площею 104,0 м2, що знаходилось на балансі Головного управління
економіки Вінницької облдержадміністрації, за адресою: Барський
р�н, смт Копайгород, вул. Леніна, 93. Приватизовано фізичною
особою за 10 293,60 грн., у т. ч. ПДВ — 1 715,60 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Кафе «Морозиво» за адресою: м. Краматорськ, бульв.

Машинобудівників, 28г. Приватизовано фізичною особою за 38
965,88 грн., у т. ч. ПДВ — 2 622,98 грн.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс ДП «Закарпатбудрозвідування» за

адресою: м. Ужгород, вул. Другетів, 96. Приватизовано юридичною
особою за 221 084 грн.

Будівля та майно їдальні, що знаходились на балансі
Королівського державного комерційно�виробничого підприємства
«Гудок», за адресою: Виноградівський р�н, смт Королеве, вул.
Вокзальна (колишня Дзержинського), 7. Приватизовано фізичною
особою за 38 645 грн., у т. ч. ПДВ — 6 441 грн.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Кран ККС�12,5 колишнього тваринницького комплексу «Солокія»

за адресою: Сокальський р�н, с. Корчів. Приватизовано юридичною
особою за 17 450 грн., у т. ч. ПДВ — 2 908,33 грн.

Цілісний майновий комплекс державного комерційно�виробничого
підприємства «Залізничник» за адресою: м. Стрий, вул. Вокзальна,
118. Приватизовано фізичною особою за 157 905 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул.

Республіканська, 73. Приватизовано фізичною особою за 195 456
грн., у т. ч. ПДВ — 32 576 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення підвалу, що знаходились на балансі

виробничого житлового ремонтно�експлуатаційного управління №
2 (комунальна власність), за адресою: м. Умань, вул. Леніна, 33.
Приватизовано фізичною особою за 96 141,60 грн., у т. ч. ПДВ —
16 923,60 грн.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ИНФОРМАЦИЯ
о продаже по конкурсу имущества, принадлежащего

Автономной Республике Крым,— целостного
имущественного комплекса Государственного
строительного управления «Крымспецстрой»

Название объекта: целостный имущественный комплекс Госу�
дарственного строительного Управления «Крымспецстрой».

Адрес: г. Ялта, ул. Васильева, 19.
Код по ЕГРПОУ – 01271623.
Начальная стоимость продажи — 2 726 000 грн.
Сведения об объекте: основной вид деятельности предприятия

— строительно�монтажные, ремонтно�строительные и эксплуата�
ционно�наладочные работы.

Среднесписочная численность работников на 31.01.2004 — 20
человек.

Остаточная стоимость основных средств составляет 2 756 006 грн.
Дебиторская задолженность составляет 19 306 грн.
Кредиторская задолженность составляет 214 850 грн.
В состав целостного имущественного комплекса входит здание

лит. А 1954 года постройки из мелкоштучного ракушечника, фунда�
менты ленточные бутобетонные, перекрытия деревянные, окна —
двойные  деревянные  оконные блоки распашные с простыми при�
борами, двери филенчатые, отделка — штукатурка и окраска. Группа
капитальности — 3. Состояние здания удовлетворительное. Общая
площадь здания — 2 740,9 м2, помещения первого этажа площадью
357,5 м2 находятся в собственности Ялтинского филиала «Приват�
Банка», помещения третьего этажа общей площадью 318,7 м2 на�
ходятся в аренде и выделены в отдельный объект приватизации. От�
чуждаемая площадь составляет 2 064,7 м2, в том числе подвал об�
щей площадью 653,9 м2. Здание обеспечено всеми видами комму�
никаций. Площадь земельного участка, на котором расположено
здание и прилегающая территория, составляет 2 410 м2.

Условия продажи:
возможно изменение профиля деятельности объекта; обеспе�

чение требований охраны труда, противопожарной безопасности
при дальнейшей эксплуатации объекта; обеспечение требований
экологической безопасности, охраны окружающей природной сре�
ды при дальнейшей эксплуатации объекта; сохранение имеющи�
хся и создание новых рабочих мест в течение одного года с момен�
та нотариального удостоверения договора купли�продажи; оказа�
ние материальной помощи в размере 2 000 грн. детскому дошко�
льному учебному заведению № 23, расположенному по адресу: г.
Ялта, ул. Братьев Просмушкиных, 11 (р/с № 35426025001466, по�
лучатель: Управление образования Ялтинского горсовета, рекви�
зиты: Управление Государственного казначейства в АРК г. Симфе�
рополь, код по ОКПО 02144447, МФО 824026); покупатель обязан
представить в конкурсную комиссию план приватизации, который
должен включать: название и местонахождение объекта, сведе�
ния о покупателе, предложенную покупателем стоимость приоб�
ретения объекта, обязательства по выполнению условий конкур�
са, с указанием внесения инвестиций, их размера и сроков внесе�
ния с разбивкой по годам и поквартально, а также дополнитель�
ные обязательства по дальнейшей эксплуатации объекта.

Вопрос отвода земельного участка решается покупателем са�
мостоятельно в соответствии с действующим законодательством

Условия расчета за объект — денежные средства.
 Плата за регистрацию заявления для участия в конкурсе в сумме

17 гривен и оплата за объект приватизации вносятся на р/с №
37187020016362, получатель: Фонд имущества Автономной Рес�
публики Крым, реквизиты: Управление Государственного казначей�
ства в АРК г. Симферополь, код по ОКПО 00036860, МФО 824026.

Денежные средства в размере 272 600 гривен, что составляет
10% от начальной стоимости продажи объекта, вносятся на р/с №
37323000016362, получатель Фонд имущества АРК, реквизиты:
Управление Государственного казначейства в АРК г. Симферополь,
код ОКПО 00036860, МФО 824026.

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

Конкурс состоится 6 октября 2004 года в 14.00 по адресу: г. Сим$
ферополь, ул. Севастопольская, 17, Фонд имущества АРК.

Прием заявлений на участие в конкурсе прекращается за семь
дней до даты проведения конкурса

Справки по адресу: Фонд имущества Автономной Республики
Крым, 95015, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 36, тел.
24�13�19.

ИНФОРМАЦИЯ
о продаже по конкурсу имущества, принадлежащего

 Автономной Республике Крым,— целостного
имущественного комплекса Государственного

предприятия «Крымконтракт», переданного в аренду
коллективному предприятию «Марина»

Название объекта: целостный имущественный комплекс — Го�
сударственное предприятие «Крымконтракт», переданное в аре�
нду коллективному предприятию «Марина».

Адрес объекта: г. Симферополь, пер. Элеваторный, 3.
Балансодержатель: Государственное предприятие «Крымконт�

ракт», расположенное по адресу: г. Симферополь, пер. Элеватор�
ный, 3

Код по ОКПО балансодержателя — 25131714.
Начальная стоимость продажи: 3 127 000,00 (три миллиона

сто двадцать семь тысяч) грн.
Профиль деятельности объекта: оптовая торговля.
Баланс активов и пассивов: остаточная стоимость оборотных ак�

тивов по состоянию на 31.04.2004 — 943,1 тыс. грн., дебиторская
задолженность — 129,6 тыс. грн., кредиторская задолженность —
707,6 тыс. грн., убыток — 225,6 тыс. грн.

Сведения об объекте: объект состоит из четырех структурных по�
дразделений (участков), расположенных в городах Симферополь,
пер. Элеваторный, 3; Севастополь, ул. Индустриальная,14; Фео�
досия, ул. Геологическая,18а; Джанкой, ул. Промышленная,1.

Участок г. Симферополя включает следующие объекты недви�
жимости общей площадью 2388,6 м2: административно� хозяйст�
венное здание (лит. А); гараж (лит. Б); склад (лит. В); столовую (лит.
Г); столярный цех (лит. Д); сушилку (лит. Е); склад (лит. Ж); цех (лит.
З); проходную (лит. И); пожарный резервуар (лит. К); котельную
(лит. Л); навес�склад (лит. М); склад (лит. Н); котельную (лит. О);
навес (лит. П,Р); ТП (лит. С); склад (лит. Т), сооружения и оборудо�
вания. Фундаменты ленточные бетонные; стены — крупноблочный
известняк; перекрытия деревянные; полы бетонные, деревянные;
двери филенчатые; окна — двойные деревянные оконные блоки.

Вышеуказанный участок данного предприятия обеспечен сетя�
ми водяного отопления, водоснабжения; электроснабжения, кана�
лизации. Площадь земельного участка — 1,15 га., оформлен акт
на право пользования земельным участком.

 Участок г. Севастополя включает следующие объекты недвижи�
мости общей площадью 5691,1м2: административно�
производственный корпус (лит. А); цех (лит. Б, В); административ�
ное здание (лит. Г); склад (лит. Д, Е, Ж); магазин (лит. З); навес (лит.
И, К); сарай (лит. Л); гараж (лит. М, И,О); уборную (лит. Х); навес
(лит. Р); сарай (лит. С); ларек (лит. Т); склад (лит. У); склад (лит. У1);
навес (лит. Ц,Ч, Ш, Щ); склад (лит. Б2, Б3, Б4, б5), сооружения и
оборудования

Фундаменты ленточные бетонные; стены — крупноблочный из�
вестняк; перекрытия деревянные; полы бетонные, деревянные; ок�
на — двойные деревянные оконные блоки; двери филенчатые. Дан�
ный участок обеспечен сетями водяного отопления, водоснабже�
ния, электроснабжения, канализации. Площадь земельного учас�

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення колишньої їдальні (17/100 часток будівлі)

за адресою: Попаснянський р�н, м. Попасна, вул. Первомайська, 63.
Приватизовано фізичною особою за 16 039,20 грн., у т. ч. ПДВ —
2 673,20 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля та обладнання колишньої хлібопекарні, що знаходились

на балансі Роздільнянського ДТВП РП, за адресою: м. Роздільна,
вул. Привокзальна, 7. Приватизовано фізичною особою за
60 206,40 грн., у т. ч. ПДВ — 10 034,40 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна,

1. Приватизовано юридичною особою за 233 700 грн., у т. ч. ПДВ —
38 950 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. 60 років
Жовтня, 122/42. Приватизовано фізичною особою за 90 120 грн., у
т. ч. ПДВ — 15 020 грн.

Нежитлова будівля за адресою: м. Кременчук, вул.
Першотравнева, 13. Приватизовано фізичною особою за 179 856
грн., у т. ч. ПДВ — 29 976 грн.

Нежитлове приміщення площею 90,6 м2, що знаходилось на
балансі КП «Текстильщик», за адресою: м. Полтава, вул. М.
Бірюзова, 36. Приватизовано юридичною особою за 45 725,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 7 621,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул.
Халаменюка, 14. Приватизовано юридичною особою за 108 264 грн.,
у т. ч. ПДВ — 18 044 грн.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 94,8 м2 (магазин № 32), що

знаходився на балансі ВАТ «Хлібозавод «Залізничнік» і орендується
ПП «Лілея», за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 13.
Приватизовано юридичною особою за 22 338 грн., у т. ч. ПДВ —
3 723 грн.

Нежитлове приміщення площею 118,9 м2 (магазин № 46), що
знаходився на балансі ВАТ «Хлібозавод «Залізничник» і орендується
приватним підприємцем Зрібняком С. М., за адресою: м. Суми, вул.
Привокзальна, 13. Приватизовано фізичною особою за 28 018 грн.,
у т. ч. ПДВ — 4 670 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля котельні з обладнанням, що знаходилась на

балансі Прилуцького орендного заводу «Пожмашина», за адресою:
Прилуцький р�н, смт Ладан, вул. Стадіонна, 2а. Приватизовано
юридичною особою за 20 760 грн., у т. ч. ПДВ — 3 460 грн.

Нежитлове приміщення загальною площею 34,0 м2, що
знаходилось на балансі Чернігівської дирекції Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 45. Приватизовано юридичною
особою за 72 530,40 грн., у т. ч. ПДВ — 12 088,40 грн.

м. КИЇВ
Об’єкт комунальної власності — нежитловий будинок

загальною площею 596,0 м2, за адресою: м. Київ, вул. Анрі
Барбюса, 3, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 11 145
545,20 грн., у т. ч. ПДВ — 190 924,20 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлові приміщення площею
46,90 м2, за адресою: м. Київ, вул. Прирічна, 21, літ. А. Приватизовано
фізичною особою за 69 274,80 грн., у т. ч. ПДВ — 11 545,80 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлові приміщення площею
78,50 м2, за адресою: м. Київ, вул. Прирічна, 21, літ. А. Приватизовано
фізичною особою за 115 920,00 грн.,  у т. ч. ПДВ — 19 320,00 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитловий будинок площею
38,40 м2, за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, літ. З.
Приватизоване фізичною особою за 45 126,00 грн., у т. ч. ПДВ —
7 521,00 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщення за
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 55, літ. А. Приватизовано
юридичною особою за 194 112,00 грн., у т. ч. ПДВ — 32 352,00 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщення за
адресою: м. Київ, пров. Задорожнього, 3, корп. 2 (літ. А).
Приватизовано юридичною особою за 488 936,40 грн., у т. ч. ПДВ —
81 489,40 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщення за
адресою: м. Київ, вул. Саксаганського/Тарасівська, 63/28 (літ. А).
Приватизовано юридичною особою за 501 600,00 грн., у т. ч. ПДВ —
86 600,00 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщення за
адресою: м. Київ, вул. Горького, 25 (літ. А). Приватизовано
юридичною особою за 433 200,00 грн., у т. ч. ПДВ — 72 200,00 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщення за
адресою: м. Київ, просп. Науки, 63 (в літ. А). Приватизовано
юридичною особою за 70 707,00 грн., у т. ч. ПДВ — 11 784,00 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщення за
адресою: м. Київ, вул. Саксаганського/Горького, 24/25 (в літ. А).
Приватизовано юридичною особою за 100 536,00 грн., у т. ч. ПДВ —
16 756,00 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлові приміщення
загальною площею 1 194,6 м2, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,
21, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 4 578 620,40 грн.,
у т. ч. ПДВ — 763 103,40 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлові приміщення
загальною площею 64,4 м2 за адресою: м. Київ, вул. Артема/
Обсерваторна, 21/27, літ. А. Приватизовано юридичною особою за
165 073,20 грн., у т. ч. ПДВ — 27 512,20 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщення за
адресою: м. Київ, вул. Горького, 19�21 (літ. А). Приватизовано
юридичною особою за 403 000 грн., у т. ч. ПДВ — 80 600 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщення за
адресою: м. Київ, пр. 40�річчя Жовтня, 102/1 (літ. А). Приватизовано
юридичною особою за 115 200 грн., у т. ч. ПДВ — 19 200,00 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщення за
адресою: м. Київ, вул. Горького, 12 (літ. А). Приватизовано
юридичною особою за 96 024 грн., у т. ч. ПДВ — 16 004 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщення за
адресою: м. Київ, пр. 40�річчя Жовтня, 82 (літ. А). Приватизовано
юридичною особою за 270 552 грн., у т. ч. ПДВ — 45 092 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщення за
адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 55 (літ. А). Приватизовано
юридичною особою за 179 772 грн., у т. ч. ПДВ — 29 962 грн.

Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщення за
адресою: м. Київ, просп. Науки, 42/1, корп. 10 (літ. А). Приватизовано
юридичною особою за 340 831,20 грн., у т. ч. ПДВ — 56 805,20 грн.

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



№ 34(322) 1 вересня  2004 року

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

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
тка — 4,0 га, вопросы закрепления земельного участка в пользова�
ние решаются новым собственником в соответствии с действую�
щим законодательством.

Участок г. Джанкой включает следующие объекты недвижимо�
сти общей площадью 873 м2: проходную, котельную, контору, два
склада, уборную, стройцех, ограждение с воротами, оборудова�
ние – отсутствует. Фундаменты — ленточные бутовые; стены —
штучный ракушечник; перекрытия — деревянные; полы — дере�
вянные и бетонные; окна — двойные деревянные оконные блоки;
двери филенчатые. Данный участок обеспечен сетями водоснаб�
жения и электроснабжения. Площадь земельного участка — 1,1
га, вопросы закрепления земельного участка в пользование ре�
шаются новым собственником в соответствии с действующим за�
конодательством.

Участок г. Феодосии включает следующие объекты недвижимо�
сти общей площадью 1570,3 м2: административное здание (лит.
А); цех для ремонта (лит. В, Д); навес для склада (лит. Ж, Т); ангар
(лит. З); уборную (лит. С); навес(лит. Б); сарай (лит. И); ограждение
с воротами; оборудование. Фундаменты ленточные бутовые; сте�
ны — штучный ракушечник; перекрытия деревянные; полы дере�
вянные; окна – двойные деревянные оконные блоки; двери филен�
чатые. Данный участок обеспечен сетями водоснабжения и элект�
роснабжения, имеется местное отопление. Площадь земельного
участка — 0,69 га, вопросы закрепления земельного участка в поль�
зование решаются новым собственником в соответствии с дейст�
вующим законодательством.

Количество работающих — 11 человек.
Условия продажи:
возможное изменение профиля деятельности объекта; обес�

печение содержания объекта в надлежащем санитарном состоя�
нии и благоустройство прилегающей к объекту территории; объ�
ект не подлежит отчуждению другим физическим и юридическим
лицам без сохранения условий, на которых он был продан; сохра�
нение 11 рабочих мест и создание дополнительных в течение го�
да с нотариального удостоверения договора купли�продажи; со�
блюдение норм экологической безопасности и создание безо�
пасных условий труда; оказание благотворительной помощи Сим�
феропольской городской организации инвалидов войны и Воо�
руженных Сил в сумме 5000 (пять тысяч) грн.; покупатель обязан
представить в конкурсную комиссию бизнес�план, содержащий
обязательства покупателя и возможности их выполнения, кото�
рый должен включать: название и местонахождение объекта; све�
дения о покупателе; предложенную покупателем цену приобре�
тения объекта; обязательства по выполнению условий конкурса,
порядок внесения инвестиций, их размеры и сроки внесения (с ра�
збивкой по кварталам); дополнительные обязательства по даль�
нейшей эксплуатации объекта.

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

Плата за регистрацию заявления (17 грн.) и оплата за объект вно�
сятся на р/с № 37187020016362, получатель — Фонд имущества
Автономной Республики Крым, реквизиты: Управление Государст�
венного казначейства в АРК г. Симферополь, код по ОКПО
00036860, МФО 824026.

Денежные средства в размере 312 700,00 гривен, что составля�
ет 10% от стоимости объекта приватизации, вносятся на р/с №
37323000016362, получатель — Фонд имущества АРК, реквизиты:
Управление Государственного казначейства в АРК г. Симферополь,
код по ОКПО 00036860, МФО 824026.

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

Конкурс состоится через 30 дней со дня опубликования ин$
формации в газете «Відомості приватизації» по адресу: г. Сим$
ферополь, ул. Севастопольская, 17, Фонд имущества АРК в
11.00.

Прием заявлений на участие в конкурсе прекращается за 7 дней
до проведения конкурса.

Справки по адресу: Фонд имущества Автономной Республики
Крым, 95015, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 37, тел.
24�13�19.

ИНФОРМАЦИЯ
о повторной продаже по конкурсу имущества,

принадлежащего Автономной Республике Крым,
не вошедшего в уставный фонд и находящегося

на балансе КСП «Искра»
(начальная стоимость снижена на 30%)

Название объекта:
1. Нежилые помещения бывшего детского сада, площадью 477,5 м2:
в литере А: 1.1; 1.2; 1.3; 1.7; 1.11; 1.12; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3;

3.4; 3.5; 4.2; 4.3;
в литере Б: 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0.
2. Нежилые помещения бывшего детского сада площадью 134 м2:
в литере А: 1.4; 1.5; 1.6; 1.8; 1.9; 1.10.
Адрес объекта: Автономная Республика Крым, Нижнегорский ра�

йон, с. Любимовка, ул. Школьная,40.
Балансодержатель: КСП «Искра».
Адрес балансодержателя: Автономная Республика Крым, Ниж�

негорский район, с. Пшеничное.
Код по ОКПО балансодержателя: 00854297.
Сведения об объектах.
Нежилые помещения бывшего детского сада площадью 477,5 м2:
в литере А: 1.1; 1.2; 1.3; 1.7; 1.11; 1.12; 3.1; 3.2; 3.3; 4.2; 4.3:
помещения бывшего детского сада 1965 года постройки, общей

площадью 288 м2 — в данный момент времени не эксплуатируют�
ся, состояние помещений неудовлетворительное. В помещениях
отсутствуют дверные и оконные коробки, покрытие пола и основа�
ние полностью разрушены, стены — покраска, побелка (глубокие
трещины в штукатурке, окрасочный слой практически утрачен, по�
темнение и загрязнение поверхности стен и потолка, следы сыро�
сти), электрическая проводка полностью разрушена, провода от�
сутствуют, в помещениях мусор;

в литере А: 2.1; 2.2; 2.3; 3.4; 3.5:
помещения бывшего детского сада общей площадью 59,9 м2 —

используются под размещение почты. Состояние помещений удо�
влетворительное. Оконные и дверные проемы — деревянные; сте�
ны — обои (местами отхождение обоев от стен, потертости), пото�
лок — побелка (трещины в штукатурке, потемнение поверхности),
полы — дощатые (отколы в отдельных местах досок, стертость в
местах хождения), в помещениях есть электроосвещение. Вход в
помещения отдельный с улицы;

в литере Б: 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0:
помещения прачечной общей площадью 129,6 м2 — не эксплуа�

тируются, состояние здания неудовлетворительное. Местами ра�
зрушение каменной кладки стен, отсутствие дверных и оконных
проемов, основание полов и покрытие полностью разрушены, сте�
ны — штукатурка, побелка (отколы, глубокие трещины, сырость),
на большой площади разрушено шиферное покрытие кровли.

Нежилые помещения бывшего детского сада площадью 134 м2:
в литере А: 1.4; 1.5; 1.6; 1.8; 1.9; 1.10:
помещения бывшего детского сада, общей площадью 134 м2 —

используются под магазин. В состав площадей входит: помеще�
ние торгового зала, подсобные помещения. Состояние помеще�
ний удовлетворительное. Во всех помещениях оконные и двер�
ные проемы — деревянные. В торговом зале — стены: водоэмуль�
сионная окраска (потемнение окрашенного слоя, трещины), по�
толок — декоративная плитка (потемнение поверхности, места�
ми отхождение плитки), полы — плитка. В подсобных помещени�
ях — стены и потолок — побелка (следы сырости на поверхности
стен и потолка, трещины в штукатурке), полы — цементная стяж�
ка, плитка. Вход в магазин и подсобные помещения магазина от�
дельный, с улицы.

Земельные участки отдельно не выделены.
Вопросы закрепления земельного участка в пользование реша�

ются новым собственником в соответствии с действующим законо�
дательством.

1. Стоимость продажи нежилых помещений бывшего детс$
кого сада, площадью 477,5 м2:

в литере А: 1.1; 1.2; 1.3; 1.7; 1.11; 1.12; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3;
3.4; 3.5; 4.2; 4.3,

в литере Б: 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0,
без НДС — 12 404 (двенадцать тысяч четыреста четыре) грн.
НДС – 2 480,8 (две тысячи четыреста восемьдесят грн. 80 коп.) грн.
Начальная стоимость продажи с учетом НДС — 14 884,8 (че$

тырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре грн. 80 коп.).
2. Стоимость продажи нежилых помещений бывшего детс$

кого сада, площадью 134 м2: в литере А: 1.4; 1.5; 1.6; 1.8; 1.9; 1.10,
без НДС — 10 794 (десять тысяч семьсот девяносто четыре)грн.
НДС — 2 158,8 (две тысячи сто пятьдесят восемь грн. 80 коп.) грн.
Начальная стоимость продажи с учетом НДС — 12 952,8 (две$

надцать тысяч девятьсот пятьдесят две грн. 80 коп.) грн.
Условия расчета за объект приватизации для физических и юри�

дических лиц — денежные средства.
Условия продажи объектов:
1. Дальнейшее использование объекта покупатель определяет

самостоятельно.
2. Содержание объекта в надлежащем санитарном состоянии,

соблюдение действующих норм экологической безопасности.
3. Покупатель одного из вышеуказанных объектов берет на себя

обязательство по охране второго объекта (в случае отсутствия на
него покупателя) до передачи его новому собственнику.

4. Покупатель обязан представить в конкурсную комиссию план
приватизации объекта, который должен включать: название и ме�
стонахождение объекта; сведения о покупателе (основной вид де�
ятельности, финансовые показатели деятельности предприятия и
др.); предложенную покупателем цену приобретения объекта; обя�
зательства по выполнению условий конкурса, социальные послед�
ствия приватизации; дополнительные обязательства по дальней�
шей эксплуатации объекта.

Плата за регистрацию заявлений на участие в конкурсе в сумме
17 грн. и денежные средства за приобретенный объект приватиза�
ции вносятся на р/с № 37187020016362 в Управлении Государст�
венного казначейства в АРК, г. Симферополь, код по ОКПО
00036860, МФО 824026, получатель — Фонд имущества Автоном�
ной Республики Крым.

Денежные средства в сумме 1 488,48 грн. (нежилые помеще�
ния бывшего детского сада, площадью 477,5 м2) или 1 295,28 грн.
(нежилые помещения бывшего детского сада, площадью 134 м2),
что составляет 10% начальной стоимости объекта, вносятся на р/с
№ 37323000016362 в Управлении Государственного казначейства
в АРК г. Симферополь, код по ОКПО 00036860, МФО 824026, полу�
чатель — Фонд имущества Автономной Республики Крым.

Ознакомиться с объектом можно в любое время по месту его на�
хождения.

Конкурс состоится 4 октября 2004 года в 11.00 по адресу: г.
Симферополь, ул. Севастопольская, 17, Фонд имущества Ав$
тономной Республики Крым.

Прием заявлений на участие в конкурсе прекращается за семь
дней до даты проведения конкурса.

Справки по адресу: 95015, Симферополь, ул. Севастопольская,
17, Фонд имущества АРК, каб. 36, тел. 24�13�19.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні вбудованих нежитлових

приміщень загальною площею 158,9 м2

(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: вбудовані нежитлові приміщення загальною пло�

щею 158,9 м2, що знаходяться на балансі СВАТ «Україна».
Адреса: 23127, Вінницька обл., Жмеринський р�н, с. Олександрі�

вка, просп. Шевченка, 16.
Відомості про об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною

площею 158,9 м2 в двоповерховому житловому будинку 1987 р. по�
будови. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 13 953,58 грн.,
ПДВ: 2 790,72 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 16 744,30

грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає поку�

пець; покупець зобов’язаний протягом двох місяців відшкодувати
витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; дотри�
мання санітарних норм і правил пожежної безпеки згідно з чинним
законодавством України; об’єкт не підлягає відчуженню та пере�
дачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без збережен�
ня умов, на яких він був придбаний.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок РВ
ФДМУ по Вінницькій обл. № 37187006000498 в банку УДК у Вінни�
цькій обл., код за ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.

Грошові кошти в розмірі 1 674,43 грн. що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок РВ ФДМУ по
Вінницькій обл. № 37315005000498 в банку УДК у Вінницькій обл., код
за ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.

Заяви на участь в аукціоні приймаються до 27.09.2004.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 р.  за адресою: м. Він$

ниця, вул. Гоголя,10, вінницька філія ДАК «Національна мере$
жа аукціонних центрів», о 10$й год.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою його роз�
ташування. Служба з організації та проведення аукціону: Регіона�
льне відділення ФДМУ по Вінницькій області, 21100, м. Вінниця, вул.
Гоголя, 10, тел. 32�25�34, з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового приміщення,

що знаходиться на балансі Дніпропетровської дирекції
залізничних перевезень  ДП «Придніпровська залізниця»
Код за ЗКПО: 01073900.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення, що знаходиться на бала�

нсі Дніпропетровської дирекції залізничних перевезень ДП «Прид�
ніпровська залізниця».

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Вокзальна,8, прим. 62а.
Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення 62а, з

ганком літ. а9 , загальною площею 166,8 м2, першого поверху п’яти�
поверхового житлового будинку.

Вартість продажу: без ПДВ — 207 500,00 грн.,  ПДВ —
41 500,00грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ –
249 000,00грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у відпо�
відному до вимог санітарно�технічному стані; розрахунок за об’єкт
приватизації здійснюється грошовими коштами; питання привати�
зації чи оренди земельної ділянки покупець вирішує самостійно з
місцевою радою за порядком, установленим чинним законодавст�
вом.

Грошові кошти на участь в аукціоні 24 900,00 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, покупець пере�
раховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в Дніпропетровській об�
ласті, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Дніпропетровській області, код за ЄДРПО�
У13467337.

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

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу
аукціону або укладання договору купівлі�продажу об’єкта, грошові
кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта, внесені уча�
сником для участі в аукціоні, не повертаються.

Аукціон відбудеться о 10.00 04.10.2004 в філії «Дніпропет$
ровський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа аукціон$
них центрів» за адресою: 49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ле$
нінградська, 68, корп.12, 4$й поверх ( тел. 779$30$74).

Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення Фон�
ду державного майна України по Дніпропетровській області за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315.
Кінцевий термін прийняття заяв — 30.09.2004 до 17.00. Додатко�
ву інформацію про продаж об’єкта можна отримати за тел. (0562)
42�89�65.Ознайомитися з об’єктом можливо в робочі дні за міс�
цем його розташування.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — будинку майстерні (знижка на 30%)
Найменування об’єкта: будинок майстерні.
Адреса: 84601, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Артема, 12.
Балансоутримувач: Управління освіти Горлівської міської ради, код

за ЗКПО 26288688.
Відомості про об’єкт: будинок майстерні, у складі:
будинку майстерні з ганком площею 114,9 м2, будівельний об’єм

—450 м3, рік побудови — 1925; сараю площею забудови 25,9 м2,
будівельний об’єм — 45 м3, рік побудови — 1973.

Об’єкт розташований на земельній ділянці площею — 996 м2.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ — 2 954,70 грн.
ПДВ — 590,94 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 3 545,64 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта для

участі в аукціоні — 354,56 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території в на�

лежному санітарному стані, укладання договорів на комунальні по�
слуги з експлуатуючими організаціями, об’єкт не підлягає відчужен�
ню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без
збереження зобов’язань, на яких він був придбаний, покупець спла�
чує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації, пере�
можець аукціону, який відмовився під підписання протоколу аукціо�
ну або укладення договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує про�
давцю неустойку у розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу об’�
єкта на аукціоні.

Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви —17 грн., сума застави у розмірі 354,56

грн., що становить 10% початкової ціни продажу об’єкта без ПДВ,
та розрахунки за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 256297062
у Горлівському відділенні Укрсоцбанку, МФО 334088, код 21993904.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації цієї ін$

формації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Гор$
лівка, пр. Перемоги, 67, приміщення Горлівської міської ради
об 11.00.

Адреса служби з організації аукціону: 84617, Донецька обл., м.
Горлівка, пр. Перемоги, 31а, Горлівське представництво Фонду де�
ржмайна України, тел.: 4�41�57; 9�34�20.

Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності —

прибудованого приміщення з підвалом
Найменування об’єкта: прибудоване приміщення з підвалом за�

гальною площею 1 221,8 м2, що знаходиться на балансі КП «Безсо�
нова».

Код за ЗКПО балансоутримувача: 31685441.
Адреса: 84642, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Безсонова, 29.
Відомості про об’єкт: прибудоване двоповерхове приміщення з

підвалом до чотирнадцятиповерхового житлового будинку, загаль�
ною площею 1 221,8 м2, ( підвал — 442,5 м2, 1�й поверх — 395,9 м2, 2�
й поверх – 383,4 м2). Рік будівництва — 1982.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 53 314,00 грн., ПДВ — 10 662,80

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 63 976,80

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості об’єкта для уча�

сті в аукціоні — 6 397,68 грн.
Умови продажу : утримання об’єкта та прилеглої території в належ�

ному санітарному стані; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в
оренду іншим юридичним та фізичним особам без збереження зобо�
в’язань, на яких він був придбаний; покупець оплачує витрати, пов’я�
зані з підготовкою об’єкта до приватизації; переможець аукціону, який
відмовився під підписання протоколу аукціону або укладення догово�
ру купівлі�продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку у розмірі 20
відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні.

Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Реєстраційний збір у сумі 17 грн. , грошові кошти в розмірі 6 397,68

грн., що становить 10% початкової вартості об’єкта приватизації, і
розрахунки за придбаний об’єкт вносяться на р/р №256297062 у
Горлівському відділенні Укрсоцбанку, МФО 334088, код 21993904,
Горлівське представництво ФДМУ.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації цієї ін$

формації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Гор$
лівка, пр. Перемоги, 67, приміщення Горлівської міської ради
об 11.00.

Адреса служби з організації аукціону: 84617, Донецька обл., м.
Горлівка, пр. Перемоги, 31а, Горлівське представництво Фонду де�
ржмайна України, тел.: 4�41�57, 9�34�20.

Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності —

нежитлової будівлі
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 05420636.
Назва об’єкта — нежитлова будівля загальною площею 95,5 м2,

що знаходиться на балансі Комінтернівської сільської ради.
Адреса: Донецька обл., Новоазовський район, с. Заіченко, вул.

Миру, 1.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля з тамбуром та ґан�

ком загальною площею 95,5 м2, цегельний підвал, рік забудови —
1956, асфальтове замощення площею 455,5 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 10 767,00 грн., ПДВ —
2 153,40 грн.,

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ – 12 920,40
грн.

Умови продажу: утримувати об’єкт у належному технічному та
санітарному стані; забезпечити укладання договорів з експлуата�
ційними організаціями на обслуговування і оплату послуг; об’єкт
приватизації відчужується, або здається в оренду з додержанням
умов, на яких він був придбаний.

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37184103800001, банк: УДК в Донецькій області, МФО 834016, код за
ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій обл.

Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу, що ста�
новить 1 293 грн., вносяться на р/р № 37313008000034 банк : УДК в
Донецькій 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. Ар�
тема, 97, каб. 439а.

Аукціон буде проведено на 34$й  день після публікації цієї ін$
формації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адресою:
83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 36, філія «Донецький аук$
ціонний центр» ДАК «Національна мережа аукціонних центрів».

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

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
304�75�27.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності —

частини нежитлової будівлі
Код балансоутримувача за ЄДРПОУ: 24644908.
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі (старий комплекс ди�

тячого дошкільного закладу № 11) площею 519,20 м2, що знахо�
диться на балансі Докучаєвського міського центру соціальних служб
для молоді.

Адреса: 85740, м. Докучаєвськ, вул. Ватутіна, 2б.
Відомості про об’єкт — частина нежитлової окремо стоячої 2�по�

верхової будівлі площею 519,20 м2, рік побудови — 1966.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 34 664 грн.;  ПДВ

— 6 932 грн. 80 коп.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 41 596

грн. 80 коп.
Умови продажу: утримувати об’єкт у належному технічному та

санітарному стані; забезпечити дотримання санітарно�екологічних
норм, передбачених законодавством України; забезпечити упоря�
дкування прилеглої до об’єкта території; забезпечити вільний до�
ступ обслуговуючих служб до комунікацій загального користуван�
ня; забезпечення укладення договорів з експлуатаційними органі�
заціями на обслуговування і оплату послуг; об’єкт приватизації від�
чужується або здається в оренду з додержанням умов, на яких він
був придбаний;

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк Управління Дер�
жавного казначейства в Донецькій області на р/р №
37184103800001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одер�
жувач — Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 4 160 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації перераховуються на рахунок про�
давця № 37313008000034 банку УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відді�
лення Фонду державного майна України по Донецькій області.

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

тема, 97, кімн. 439а, Регіональне відділення Фонду держмайна Укра�
їни по Донецькій області.

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації цієї ін$
формації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адресою:
83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 36, філія ДАК «Націона$
льна мережа аукціонних центрів».

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул. Ар�
тема, 97, Регіональне відділення Фонду держмайна України по До�
нецькій області.

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062) 305�41�97.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

нежитлового вбудованого приміщення з ґанком
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення з ґанком зага�

льною площею 24,0 м2.
Адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. К. Маркса, 41.
Балансоутримувач: Слов’янський хіміко�механічний технікум, код

за ЗКПО: 00208775.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення з ґан�

ком загальною внутрішньою площею 24,0 м2, загальною зовнішньою
площею 32,2 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 2 178,00 грн.,
ПДВ — 435,60 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

2 613,60 грн.
Умови продажу: утримувати об’єкт у належному технічному та

санітарному стані; забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта
території; виконувати правила технічної експлуатації об’єкта; об’�
єкт приватизації відчужується або здається в оренду з додержан�
ням умов, на яких він був придбаний; покупець оплачує витрати, по�
в’язані з підготовкою об’єкта до продажу; переможець аукціону,
який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання
договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в
розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта; в місячний термін з
моменту одержання свідоцтва про власність укласти договір на ко�
мунальні послуги з експлуатаційними організаціями.

Грошові кошти в сумі 261,36 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37318005000634 в УДК в Донецькій області, МФО 834016, код за
ЗКПО 23607288.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься на р/р №
37180561900075 в УДК в Донецькій області, МФО 834016, код за
ЗКПО 23607288.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на р/р № 37180561900075 в УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЗКПО 23607288.

Заяви приймаються протягом 27 днів після опублікування інфор�
мації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 49, предста$
вництво Фонду державного майна України в м. Слов’янську.

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

Служба з організації та проведення аукціону — представництво
Фонду державного майна України в м. Слов’янську, адреса: 84112,
м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 49.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до 17.00
за вищевказаною адресою та за тел.: (06262) 3�60�15, 3�82�73.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

нежитлового вбудованого приміщення з ґанком
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення з ґанком зага�

льною площею 55,7 м2.
Адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. К. Маркса, 41.
Балансоутримувач: Слов’янський хіміко�механічний технікум, код

за ЗКПО: 00208775.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення з ґан�

ком загальною внутрішньою площею 55,7 м2, загальною зовнішньою
площею 88,6 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 057,00 грн.,
ПДВ — 1 011,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

6 068,40 грн.
Умови продажу: утримувати об’єкт у належному технічному та

санітарному стані; забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта
території; виконувати правила технічної експлуатації об’єкта; об’�
єкт приватизації відчужується або здається в оренду з додержан�
ням умов, на яких він був придбаний; покупець оплачує витрати, по�
в’язані з підготовкою об’єкта до продажу; переможець аукціону,
який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання
договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в
розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта; в місячний термін з
моменту одержання свідоцтва про власність укласти договір на ко�
мунальні послуги з експлуатаційними організаціями.

Грошові кошти в сумі 606,84 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37318005000634 в УДК в Донецькій області, МФО 834016, код за
ЗКПО 23607288.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься на р/р №
37180561900075 в УДК в Донецькій області, МФО 834016, код за
ЗКПО 23607288.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на р/р № 37180561900075 в УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЗКПО 23607288.

Заяви приймаються протягом 27 днів після опублікування інфор�
мації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 49, предста$
вництво Фонду державного майна України в м. Слов’янську.

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

Служба з організації та проведення аукціону — представництво
Фонду державного майна України в м. Слов’янську, адреса: 84112,
м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 49.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до 17.00
за вищевказаною адресою та за тел.: (06262) 3�60�15, 3�82�73.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

нежитлового вбудованого приміщення з ґанком
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення з ґанком зага�

льною площею 49,7 м2.
Адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. К. Маркса, 41.
Балансоутримувач: Слов’янський хіміко�механічний технікум, код

за ЗКПО: 00208775.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення з ґан�

ком загальною внутрішньою площею 49,7 м2, загальною зовнішньою
площею 70,9 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 4 513,00 грн.,
ПДВ — 902,60 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

5 415,60 грн.
Умови продажу: утримувати об’єкт у належному технічному та

санітарному стані; забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта
території; виконувати правила технічної експлуатації об’єкта; об’�
єкт приватизації відчужується або здається в оренду з додержан�
ням умов, на яких він був придбаний; покупець оплачує витрати, по�
в’язані з підготовкою об’єкта до продажу; переможець аукціону,
який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання
договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в
розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта; в місячний термін з
моменту одержання свідоцтва про власність укласти договір на ко�
мунальні послуги з експлуатаційними організаціями.

Грошові кошти в сумі 541,56 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37318005000634 в УДК в Донецькій області, МФО 834016, код за
ЗКПО 23607288.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься на р/р №
37180561900075 в УДК в Донецькій області, МФО 834016, код за
ЗКПО 23607288.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на р/р № 37180561900075 в УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЗКПО 23607288.

Заяви приймаються протягом 27 днів після опублікування інфор�
мації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 49, предста$
вництво Фонду державного майна України в м. Слов’янську.

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

Служба з організації та проведення аукціону — представництво
Фонду державного майна України в м. Слов’янську, адреса: 84112,
м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 49.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до 17.00
за вищевказаною адресою та за тел.: (06262) 3�60�15, 3�82�73.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

нежитлового вбудованого приміщення з ґанком
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення з ґанком зага�

льною площею 70,8 м2.
Адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. К. Маркса, 41.
Балансоутримувач: Слов’янський хіміко�механічний технікум, код

за ЗКПО: 00208775.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення з ґан�

ком загальною внутрішньою площею 70,8 м2, загальною зовнішньою
площею 97,8 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 6 426,00 грн.,
ПДВ — 1 285,20 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

7 711,20 грн.
Умови продажу: утримувати об’єкт у належному технічному та

санітарному стані; забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта
території; виконувати правила технічної експлуатації об’єкта; об’�
єкт приватизації відчужується або здається в оренду з додержан�
ням умов, на яких він був придбаний; покупець оплачує витрати, по�
в’язані з підготовкою об’єкта до продажу; переможець аукціону,
який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання
договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в
розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта; в місячний термін з
моменту одержання свідоцтва про власність укласти договір на ко�
мунальні послуги з експлуатаційними організаціями.

Грошові кошти в сумі 771,12 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37318005000634 в УДК в Донецькій області, МФО 834016, код за
ЗКПО 23607288.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься на р/р №
37180561900075 в УДК в Донецькій області, МФО 834016, код за
ЗКПО 23607288.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на р/р № 37180561900075 в УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЗКПО 23607288.

Заяви приймаються протягом 27 днів після опублікування інфор�
мації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 49, предста$
вництво Фонду державного майна України в м. Слов’янську.

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

Служба з організації та проведення аукціону — представництво
Фонду державного майна України в м. Слов’янську, адреса: 84112,
м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 49.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до 17.00
за вищевказаною адресою та за тел.: (06262) 3�60�15, 3�82�73.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — нежитлового вбудованого приміщення

(зі зниженням вартості на 30%)
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення.
Адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Силікатна, 10.
Балансоутримувач: ЗАТ «Будматеріали», код за ЗКПО: 00290618.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення площею

81,0 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 3 910,20 грн.,
ПДВ — 782,04 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

4 692,24 грн.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13

Умови продажу: утримувати об’єкт у належному технічному та
санітарному стані; забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта
території; виконувати правила технічної експлуатації об’єкта; об’�
єкт приватизації відчужується або здається в оренду з додержан�
ням умов, на яких він був придбаний; покупець оплачує витрати, по�
в’язані з підготовкою об’єкта до продажу; переможець аукціону,
який відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання
договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в
розмірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта; в місячний термін з
моменту одержання свідоцтва про власність укласти договір на ко�
мунальні послуги з експлуатаційними організаціями.

Грошові кошти в сумі 670,32 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37318005000634 в УДК в Донецькій області, МФО 834016, код за
ЗКПО 23607288.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься на р/р №
37180561900075 в УДК в Донецькій області, МФО 834016, код за
ЗКПО 23607288.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на р/р № 37180561900075 в УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЗКПО 23607288.

Заяви приймаються протягом 27 днів після опублікування інфор�
мації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 49, предста$
вництво Фонду державного майна України в м. Слов’янську.

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

Служба з організації та проведення аукціону — представництво
Фонду державного майна України в м. Слов’янську, адреса: 84112,
м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 49.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до 17.00
за вищевказаною адресою та за тел.: (06262) 3�60�15, 3�82�73.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні транспортних засобів МТО$АТ шасі

автомобіля ЗІЛ$131, держ. номер 07$57 ДЦП
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 05521904.
Адреса балансоутримувача: 86063, Донецька обл., м. Авдіївка,

вул. Чапаєва, 2а.
Назва об’єкта: транспортні засоби МТО�АТ на шасі автомобіля

ЗІЛ�131, держ. номер 07�57 ДЦП, що знаходиться на балансі ТОВ
«АТП 0512».

Відомості про об’єкт приватизації: автомобіль ЗІЛ�131 № 0757
ДЦП, колір зелений, рік випуску — 1978, пробіг — 2 713 км, двигун
№ 694701, шасі з лебідкою 309679, кузов фургон, укомплектова�
ний таким обладнанням: привід генератора, перетворювач час�
тоти струму та напруги, установка для дугового зварювання та за�
рядки, верстаки з ящиками для інструментів та приладдя — 2 оди�
ниці, тиса слюсарні, шліф�машина, штатив для електросвердли�
льної машини.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 190 грн. 61 коп., ПДВ —
838, грн. 12 коп.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
5 028 грн. 73 коп.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р № 37187561900001,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра�
їни в Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 503 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р № 37313008000034,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра�
їни 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. Ар�
тема, 97, Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області, каб. 439а.

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні майстерні технічного

обслуговування автотранспорту МТО$АТ
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 314476779.
Назва об’єкта: майстерня технічного обслуговування автотранспо�

рту МТО�АТ на шасі автомобіля ЗІЛ�131 з лебідкою, держ. номер 00�
548 ЕВ, що знаходиться на балансі дочірнього підприємства ВАТ «До�
нецькавтотранс» «Донецьке АТП № 11462».

Адреса балансоутримувача: 83085, м. Донецьк, вул. Баумана,
12.

Відомості про об’єкт приватизації: автомобіль ЗІЛ�131 № 00�548
ЕВ, колір зелений, рік випуску — 1975, пробіг — 3 177 км, двигун №
884248, шасі з лебідкою 166571, кузов фургон КМ�131, укомплектова�
но таким обладнанням: привід генератора ЕСС5�62�4�М101, пере�
творювач частоти струму та напруги И�75В, установка для дугового
зварювання та зарядки УДЗ�101, насосна установка для зовнішнього
миття машин П�3/20, верстаки з нішами для ящиків з інструментами та
приладдям — 2 одиниці.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 488 грн. 65 коп., ПДВ —
697 грн. 73 коп.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
4 186 грн. 38 коп.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р № 37187561900001,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра�
їни в Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 419 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р № 37313008000034,

одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра�
їни 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. Ар�
тема, 97, Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Донецькій області, каб. 439а.

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні спеціального автомобіля

ЗІЛ$131 з краном стрілою$двоногою
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 03399505.
Назва об’єкта: спеціальний автомобіль ЗІЛ�131 з краном стрілою�

двоногою, держ. № 29�53 ДОП, що знаходиться на балансі ВАТ «До�
нецьке АТП�11455».

Адреса балансоутримувача: 83023, м. Донецьк, вул. Сеченова,
31.

Відомості про об’єкт приватизації — автомобіль ЗІЛ�131 з кра�
ном стрілою�двоногою, колір зелений, рік випуску — 1984, пробіг —
1278 км, двигун № 0572237, шасі 569560, кузов бортовий К�131 уко�
мплектовано таким обладнанням: обладнання для вулканізації, об�
ладнання для ковальських робіт, вантажопідіймальне обладнання,
електрообладнання, візок, комплект кабельної електричної мере�
жі, олієроздавальний бак, верстак та ящик, допоміжне обладнання
та інвентар.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 434,06 грн., ПДВ — 1 086,81
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 6 520,87
грн.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк Управління Дер�
жавного казначейства в Донецькій області на р/р №
37187561900001, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач —
Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 653 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034 в банк УДК в Донецькій області, МФО 834016,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду дер�
жавного майна України по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Ар�
тема, 97, кімн. 439а, Регіональне відділення Фонду державного май�
на України по Донецькій області.

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622) 305�41�97.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні майстерні технічного обслуговування

автотранспорту МТО$АТ на шасі ЗІЛ$131
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 03399505.
Назва об’єкта: майстерня технічного обслуговування автотранс�

порту МТО�АТ на шасі ЗІЛ�131, держ. № 45�99 ЯНЕ, що знаходиться
на балансі ВАТ «Донецьке АТП�11455».

Адреса балансоутримувача: 83023, м. Донецьк, вул. Сеченова,
31.

Відомості про об’єкт приватизації — автомобіль ЗІЛ�131, колір
зелений, рік випуску — 1976, пробіг — 1798 км, двигун № 253087,
рама з лебідкою 227695, кузов фургон К�131 укомплектовано та�
ким обладнанням: привід генератора ЕССМ5М101, перетворювач
частоти струму И�75В, установка для дугового зварювання та заря�
дки акумуляторів УДЗ�101, мотопомпа МП�800, олієроздавальний
бак, ящик для листів ресор та торсионів, верстак лівий, верстак пра�
вий, ящики висувні — 21 од., касети висувні — 17 од., кран�стріла.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 664,14 грн., ПДВ — 732,83
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 4 396,97
грн.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк Управління Дер�
жавного казначейства в Донецькій області на р/р №
37187561900001, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач —
Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 440 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034 в банк  УДК в Донецькій області, МФО 834016,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду дер�
жавного майна України по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Ар�
тема, 97, кімн. 439а, Регіональне відділення Фонду державного май�
на України по Донецькій області.

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622) 305�41�97.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні пересувної зарядної

електростанції ЕСБ$4$В3$1
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 03399505.
Назва об’єкта: пересувна зарядна електростанція ЕСБ�4�ВЗ�1,

що знаходиться на балансі ВАТ «Донецьке АТП�11455».
Адреса балансоутримувача: 83023, м. Донецьк, вул. Сеченова,

31.
Відомості про об’єкт приватизації: пересувна зарядна електро�

станція ЕСБ�4�ВЗ�1, колір зелений, рік випуску — 1984, укомплек�
тована таким обладнанням: уніфікований бензоелектричний агре�
гат, зарядно�розподільчий пристрій, допоміжне обладнання.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 929,17 грн., ПДВ — 185,83
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 1 115
грн.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк Управління Держав�
ного казначейства в Донецькій області на р/р № 37187561900001,
МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділен�
ня ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 653 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313008000034
в банку УДК в Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245,
одержувач — Регіональне відділення Фонду державного майна Укра�
їни 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. Ар�
тема, 97, кімн. 439а, Регіональне відділення Фонду державного май�
на України по Донецькій області.

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622) 305�41�97.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта групи А —

електрозварювального агрегата на одновісному причепі
ИАПЗ$738

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 03399505.
Назва об’єкта: електрозварювальний агрегат на одновісно�

му причепі ИАПЗ�738, що знаходиться на балансі ВАТ «Донецьке
АТП�11455»

Адреса балансоутримувача: 83023, м. Донецьк, вул. Сеченова,
31.

Відомості про об’єкт приватизації: електрозварювальний
агрегат на одновісному причепі ИАПЗ�738, колір зелений, рік випуску
— 1984, укомплектований таким обладнанням: зварювальні кабелі,
провід дистанційного реостата, щиток зварника, ширма, заправний
інвентар, інструменти та прилади.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 852,5 грн., ПДВ — 170,5 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 1 023

грн.
Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за

придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк Управління Держав�
ного казначейства в Донецькій області на р/р № 37187561900001,
МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділен�
ня ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 103 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034 в банку УДК в Донецькій області, МФО 834016,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду дер�
жавного майна України по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Ар�
тема, 97, кімн. 439а, Регіональне відділення Фонду державного май�
на України по Донецькій області.

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622) 305�41�97.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлових вбудованих

приміщень площею 124,9 м2 , 238,1 м2 , 83,3 м2

(ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00109274.
Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 124,9

м2, 238,1 м2, 83,3 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Курахівський
механічний завод».

Адреса: Донецька обл., Мар’їнський р�н, м. Курахове, вул. Побє�
ди (Перемоги), буд. 16, прим. 2, 3, 4.

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять вбудовані примі�
щення першого поверху 5�поверхового будинку  площею 124,9 м2,
238,8 м2, 83,3 м2, рік будівництва — 1969.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 73 570,70 грн., ПДВ — 14 714,14

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 88 284,84

грн.
Умови продажу: утримувати об’єкт у належному технічному та

санітарному стані; об’єкт приватизації відчужується або здається в
оренду з додержанням умов, на яких він був придбаний; забезпе�
чити укладання договорів з експлуатаційними організаціями на об�
слуговування і оплату послуг.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37187561900001 в банку  УДК в Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій обл.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта,
що становить 8 829 грн., вносяться на р/р № 37313008000034 в ба�
нку УДК в Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донець�
кій обл.

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. Ар�
тема, 97, каб. 439а.

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

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

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

В інформації про продаж на аукціоні об’єкта комунальної
власності — будівлі та споруд, опублікованій у «Відомостях при�
ватизації» від 20.08.2004 № 32 (320) на стор. 4, адресу об’єкта
слід читати:

«Місцерозташування: 84300, Донецька обл., м. Крама�
торськ, вул. Біляєва, 111в.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

 ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі магазину № 39

Hазва об’єкта: будівля магазину № 39, що перебуває на бала�
нсі Шепетівського ДТВП РП «Залізничник».

Адреса: Житомирська обл., Романівський р�н, ст. Печанівка, вул.
Центральна, 6а.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства�балансоутримувача:
01101358, Шепетівське ДТВП РП «Залізничник», Хмельницька обл.,
м. Шепетівка, вул. Залізнична, 63.

Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля. Рік бу�
дівництва — 1976. Корисна площа — 101,4 м2. Інженерні мережі
— система електрозабезпечення, водопостачання, водяне опа�
лення від котла на твердому паливі.
Вартість продажу без ПДВ: 5 628 грн.
ПДВ — 20%: 1 125,6 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 6 753,6

грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає  по�

купець; витрати, пов’язані з приватизацією, покласти на  покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та

кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації пере�
раховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне відділен�
ня ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в Житомирській області,
рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 676 грн., що складають 10% від початко�
вої вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача ко�
штів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК
в Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.

Аукціон  буде проведено 22 жовтня 2004 року об 11.00 за ад$
ресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.

Кінцевий термiн прийняття заяв: 18 жовтня   2004 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Житомирська обл.,

Романівський р�н, ст. Печанівка, вул. Центральна, 6а.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул.1 Травня,
20, кімн.411, тел.22�76�68, в робочі дні з 9.00 до 18.00.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта спільної власності
територіальних громад Гуляйпільського району

Запорізької області
Назва об’єкта: нежитлова будівля, літ. Б, з прибудовою, літ. б, та

ґанками, літ. б1, б11, котельня, літ. В, вбиральня, літ. З.
Адреса: 70211, Запорізька обл., Гуляйпільський район, с. Успе�

нівка, вул. Шевченка, 93.
Балансоутримувач: Гуляйпільський відділ освіти райдержадмініс�

трації, код за ЄДРПОУ 02136347, адреса: 70200, Запорізька обл.,
м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 21.

Відомість про об’єкт: нежитлова будівля, літ. Б площею 439,0 м2,
прибудова, літ. б, площею 15,5 м2, котельня, літ. В, площею 82,6 м2,
вбиральня, літ. З, ґанок, літ. б1, ґанок, літ. б11. Рік забудови — 1939.

Площа земельної ділянки під будівлями та спорудами згідно з тех�
нічним паспортом — 580 м2.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно згід�
но з чинним законодавством.

Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 14 599,90 грн.
ПДВ — 2 919,98 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 17 519,88

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 вартості об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 1 751,99 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37335661200021 в
Управління Державного казначейства у Запорізькій області, МФО
813015, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за
ЄДРПОУ 20495280.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гривень та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37189505900008 в Управління державного казначейства у Запорі�
зькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 20495280, одержувач
— РВ ФДМУ по Запорізькій області.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів малої приватизації

державної власності
Назва об’єкта: котельня (основна будівля, літ. Н, прибудови,

літ. Н1, Н2, Н3), мазутосховище № 19, мережі, обладнання).
Адреса: 71100, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Південгід�

ромаш», код за ЄДРПОУ 00218012, адреса: 71100, м. Бердянськ,
Мелітопольське шосе, 77.

Відомість про об’єкт: до складу об’єкта входить: будівля котель�
ної з прибудовами, загальною площею 2 649,7 м2, в т. ч. виробничі
площі — 2 190,0 м2, побутові — 459,7 м2; споруда мазутосховища —
залізобетонні підземні ємкості загальним об’ємом 2000 м3; мережі
трубопроводів — мережі теплопостачання, газопостачання, мере�
жі водопроводу та каналізації; обладнання котельної.

Об’єкт розташований на території ВАТ «Південгідромаш».
В теперешній час об’єкт не експлуатується.
Площа земельної ділянки не визначена.
Питання землекористування покупець вирішує за згодою з зем�

лекористувачем.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 1 128 094,10 грн.
ПДВ — 225 618,82 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 1 353 712,92

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 вартості об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 135 371,29 грн., що становить 10% від по�
чаткової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37338661100021 в
Управління Державного казначейства у Запорізькій області, МФО
813015, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за
ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: склад, літ. П1, побутовка, літ. Т1.
Адреса: 69023, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 20а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Запоріжжи�

тлоцивільбуд», код за ЄДРПОУ 01240120, адреса: 69037, м. Запорі�
жжя, вул. Рекордна, 20а.

Відомість про об’єкт: склад літ. П1, загальною площею за внутрі�
шним виміром 111,8 м2. Рік забудови — 1974; побутовка, літ. Т1, зага�
льною площею за внутрішним виміром 85,7 м2. Рік забудови — 1986.

Загальна площа забудови 220,8 м2 за даними технічного пас�
порта.

На земельній ділянці за даною адресою знаходиться майно тре�
тіх осіб.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно згідно
з чинним законодавством.

Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 24 333,00 грн.
ПДВ — 4 866,60 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 29 199,60

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 вартості об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 2 919,96 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37338661100021 в
Управління Державного казначейства у Запорізькій області,
МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гривень та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37183501900008 в Управління державного казначейства у Запорі�
зькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 20495280, одержувач —
РВ ФДМУ по Запорізькій області.

Аукціон буде проведено 4 жовтня 2004 року за адресою: м.
Запоріжжя, пр. Леніна, 105 (інститут «Запоріждіпроводгосп»,
актовий зал, п’ятий поверх) об 11.00 з підписанням угоди з фі$
лією «Запорізький аукціонний центр».

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

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 30 вересня
2004 року. Заяви приймаються за адресою: м. Запоріжжя, пр. Лені�
на, 164, кімн. 776 (в робочі дні з 8.00 до 16.00).

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

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної форми власності

— приміщення овочекартоплесховища
Назва об’єкта: приміщення овочекартоплесховища, що знахо�

диться на балансі Помічнянського державного торговельно�
виробничого підприємства робітничого постачання.

Адреса об’єкта: 27030, Кіровоградська обл., Добровеличківський
район, м. Помічна, вул. Енгельса, 4.

Балансоутримувач: Помічнянське державне торговельно�
виробниче підприємство робітничого постачання.

Адреса балансоутримувача: 27030, Кіровоградська обл., Добро�
величківський район, м. Помічна, вул. Чернишевського, 3.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01101528.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля з бетонних

блоків площею 712,25 м2.
Площа земельної дiлянки: 0,0712 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 600,0 грн., ПДВ — 2 320,0

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

13 920,0 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає поку�

пець, питання права користування або власності на земельну діля�
нку під об’єктом вирішується новим власником після укладення до�
говору купівлі�продажу об’єкта самостійно в порядку, встановлено�
му чинним законодавством.

Учасники аукціона вносять грошові кошти в розмірі 1 392,0 грн.,
що становить 10 % від початкової вартості об’єкта приватизації, на
р/р № 37312002000547 в УДК у Кiровоградськiй областi, МФО
823016, код 13747462, отримувач — Регіональне відділення ФДМУ
по Кіровоградській області.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,0 грн. та розрахунки за об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37182500900001, банк — УДК у Кiро�
воградськiй областi, МФО 823016, код 13747462, отримувач — Ре�
гіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.

Термін прийняття заяв — до 27 вересня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року за адресою:

25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, Регіональне відділення
ФДМУ по Кіровоградській області.

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

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

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні державного майна —

нежитлового вбудованого приміщення
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення.
Адреса:  91000, м. Луганськ, вул. Лутугінська, буд.125.
Призначення об’єкта: нежитлове приміщення.
Відомості про об’єкт: вбудоване в багатоповерховий житловий

будинок нежитлове приміщення загальною площею 363,1 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекористу�

вання покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 71 586 грн., ПДВ: 14 317 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 85 903 грн.
Умови продажу:
утримання об’єкта та прилеглої території у належному санітарно�

технічному стані; укладання договорів на комунальні послуги та на
спільне користування прилеглою територією з експлуатаційними ор�
ганізаціями; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду ін�
шим юридичним та фізичним особам без збереження зобов’язань,
на яких його було придбано; переможець аукціону, який відмовився
від підписання протоколу аукціону, або укладення договору купівлі�
продажу, сплачує продавцю неустойку у розмірі 20 відсотків від кінце�
вої ціни продажу об’єкта на аукціоні; покупець відшкодовує витрати,
пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. та кошти під час розра�

хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37183506900001 в УДК у Луганській обл., МФО 804013, код
13398493, одержувач — Регіональне відділення Фонду державно�
го майна України по Луганській області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта
(8 591) грн. вносяться на р/р № 37316006000535 в УДК у Луганській
обл., МФО 804013, код 13398493, одержувач — Регіональне відді�
лення Фонду державного майна України по Луганській області.

Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опублікуван�
ня цієї інформації.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне від�

ділення Фонду державного майна України по Луганській області.
Адреса: м. Луганськ, площа Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а,
каб. 201, тел. 58�53�39.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні державного майна —

нежитлового приміщення
Назва об’єкта: нежитлове приміщення.
Адреса:  92000, Луганська обл., м. Лутугіне, кв. 40 років Перемо�

ги, буд. 1.
Призначення об’єкта: нежитлове приміщення.
Відомості про об’єкт: вбудоване в багатоповерховий житловий

будинок нежитлове приміщення загальною площею 95,8 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекористу�

вання покупець вирішує самостійно.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 15 763 грн., ПДВ: 3 153 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 18 916 грн.
Умови продажу:
утримання об’єкта та прилеглої території у належному санітар�

но�технічному стані; укладання договорів на комунальні послуги та
на спільне користування прилеглою територією з експлуатаційни�
ми організаціями; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оре�
нду іншим юридичним та фізичним особам без збереження зобо�
в’язань, на яких його було придбано; переможець аукціону, який від�
мовився від підписання протоколу аукціону, або укладення догово�
ру купівлі�продажу, сплачує продавцю неустойку у розмірі 20 відсо�
тків від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні; покупець відшко�
довує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. та кошти під час розра�

хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37183506900001 в УДК у Луганській обл., МФО 804013, код
13398493, одержувач — Регіональне відділення Фонду державно�
го майна України по Луганській області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта
(1 892) грн. вносяться на р/р №37316006000535 в УДК у Луганській
обл., МФО 804013, код 13398493, одержувач — Регіональне відді�
лення Фонду державного майна України по Луганській області.

Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опублікуван�
ня цієї інформації.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне від�

ділення Фонду державного майна України по Луганській області.
Адреса: м. Луганськ, площа Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а,
каб. 201, тел. 58�53�39.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні державного майна —

частини будівлі
Назва об’єкта: 22/100 частини будівлі Станично�Луганської ав�

тостанції.
Адреса:  93600, Луганська обл., смт Станично�Луганське, вул.

Лермонтова, буд. 1.
Призначення об’єкта: нежитлове приміщення.
Відомості про об’єкт: частина окремо розташованої будівлі авто�

станції загальною площею 35,8 м2 з автопавільйоном, вбиральнею
та замощенням.

Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекористу�
вання покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 11 569грн., ПДВ: 2 314 грн.
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Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 13 883 грн.
Умови продажу:
утримання об’єкта та прилеглої території у належному санітар�

но�технічному стані; укладання договорів на комунальні послуги та
на спільне користування прилеглою територією з експлуатаційни�
ми організаціями; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оре�
нду іншим юридичним та фізичним особам без збереження зобо�
в’язань, на яких його було придбано; переможець аукціону, який від�
мовився від підписання протоколу аукціону, або укладення догово�
ру купівлі�продажу, сплачує продавцю неустойку у розмірі 20 відсо�
тків від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні; покупець відшко�
довує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. та кошти під час розра�

хунку за придбаний об’єкт приватизації вноситься на р/р №
37183506900001 в УДК у Луганській обл., МФО 804013, код
13398493, одержувач — Регіональне відділення Фонду державно�
го майна України по Луганській області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта
(1 389) грн. вносяться на р/р № 37316006000535 в УДК у Луганській
обл., МФО 804013, код 13398493, одержувач — Регіональне відді�
лення Фонду державного майна України по Луганській області.

Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опублікуван�
ня цієї інформації.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне від�

ділення Фонду державного майна України по Луганській області.
Адреса: м. Луганськ, площа Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а,
каб. 201, тел. 58�53�39.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні державного майна —

будівлі контори
Назва об’єкта: будівля контори.
Адреса:  93292, Луганська обл., м. Гірське, вул. Некрасова, буд.

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

дівля контори з прибудовами та вбиральнею загальною площею
135,8 м2. Будівля потребує капітального ремонту.

Земельня ділянка окремо не виділена. Питання землекористу�
вання покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 2 180,5 грн., ПДВ: 436,1 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ —  2 616,6 грн.
Умови продажу:
утримання об’єкта та прилеглої території у належному санітар�

но�технічному стані; укладання договорів на комунальні послуги та
на спільне користування прилеглою територією з експлуатаційни�
ми організаціями; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оре�
нду іншим юридичним та фізичним особам без збереження зобо�
в’язань, на яких його було придбано; переможець аукціону, який від�
мовився від підписання протоколу аукціону, або укладення догово�
ру купівлі�продажу, сплачує продавцю неустойку у розмірі 20 відсо�
тків від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні; покупець відшко�
довує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. та кошти під час розра�

хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37183506900001 в УДК у Луганській обл., МФО 804013, код
13398493, одержувач — Регіональне відділення Фонду державно�
го майна України по Луганській області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта
(262) грн. вносяться на р/р №37316006000535 в УДК у Луганській
обл., МФО 804013, код 13398493, одержувач — Регіональне відді�
лення Фонду державного майна України по Луганській області.

Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опублікуван�
ня цієї інформації.

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

   Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження об’єкта.
   Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне від�

ділення Фонду державного майна України по Луганській області.
Адреса: м. Луганськ, площа Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а,
каб. 201, тел. 58�53�39.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні державного майна —

нежитлової будівлі (магазину)
(ціна знижена на 30%)

Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: 94200, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Тевосяна,

буд.22в.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину площею 136,4

м2 із сторожкою площею 43,5 м2, вбиральнею, парканом та 1/2 во�
ріт.

Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекористу�
вання покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 24 926,60 грн., ПДВ: 4 985,40
грн.

Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 29 912 грн.
Умови продажу:
утримання об’єкта та прилеглої території у належному санітарно�

технічному стані; укладання договорів на комунальні послуги та на
спільне користування прилеглою територією з експлуатаційними ор�
ганізаціями; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду ін�
шим юридичним та фізичним особам без збереження зобов’язань,
на яких його було придбано; переможець аукціону, який відмовився
від підписання протоколу аукціону, або укладення договору купівлі�
продажу, сплачує продавцю неустойку у розмірі 20 відсотків від кінце�
вої ціни продажу об’єкта на аукціоні; покупець відшкодовує витрати,
пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяв у розмірі 17 грн. та кошти під час розра�

хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№37183506900001 в УДК у Луганській обл., МФО 804013, код
13398493, одержувач — Регіональне відділення Фонду державно�
го майна України по Луганській області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта
(2 992) грн. вносяться на р/р №37316006000535 в УДК у Луганській
обл., МФО 804013, код 13398493, одержувач — Регіональне відді�
лення Фонду державного майна України по Луганській області.

Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опублікуван�
ня цієї інформації.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне від�

ділення Фонду державного майна України по Луганській області.
Адреса: м. Луганськ, площа Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а,
каб. 201, тел. 58�53�39.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж  на  аукціоні об’єкта державної власності —

цілісного майнового комплексу Львівського
державного технологічного центру «Клатрат»

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс Львівського держав�
ного технологічного центру «Клатрат».

Адреса об’єкта: м. Львів, вул. Хімічна, 4.
Балансоутримувач: Львівський державний технологічний центр

«Клатрат».
Адреса балансоутримувача: 79000,  м. Львів,  вул. Хімічна, 4.
Вид діяльності підприємства: випуск лакофарбової продукції.
 Заборгованість підприємства станом на 31. 05.2004 становить:
 дебіторська — 1 800 грн., в тому числі до погашення 1 300 грн.,

кредиторська — 6 900 грн.
Кількість працівників — 4 чол.
Відомості про об’єкт: будівля та земельна ділянка в цілісному май�

новому комплексі — Львівському державному технологічному центрі
«Клатрат» відсутні.

Початкова вартість продажу — 1 479,00 (одна тисяча чотири$
ста сімдесят дев’ять гривень) без ПДВ.

Плата за реєстрацію заяви  на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на рахунок: № 37180500900001 в УДК у Львівській області,
МФО 825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львівській  області,
ЗКПО 20823070.

Грошові кошти у розмірі 147,9 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості  об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача кош�
тів: № 37310009000186 в УДК у Львівській області, МФО 825014. Оде�
ржувач коштів — РВ ФДМУ по Львівській  області, ЗКПО 20823070.

Умови продажу об’єкта: подальше  використання об’єкта визна�
чає  покупець; об’єкт не підлягає відчуженню та  передачі в оренду
іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких
він був придбаний.

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

Аукціон буде проведено об 11$й год. через 30 календарних
днів від дня опублікування цієї  інформації у газеті «Відомості
приватизації».

Прийняття заяв припиняється за три дні до початку проведення
аукціону. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем йо�
го розташування.

Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів, вул.
Січових Стрільців, 3, кімн.21, тел. (0322) 74�12�24, Регіональне від�
ділення Фонду державного майна України по Львівській області.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта групи А комунальної

форми  власності – водонапірної башти колишнього
тваринницького комплексу  «Солокія»

Назва об’єкта: водонапірна башта колишнього тваринницького
комплексу  «Солокія» за адресою: с. Корчів, Сокальський район,
Львівська область.

Місцезнаходження об’єкта: с. Корчів, Сокальський район, Львів�
ська область, 80060.

Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: висота башти 18,0 м; об’єм баку 50,0 м3,

об’єкт перебуває в неробочому стані, рік побудови 1981. Земельна
ділянка окремо не виділена.

Умови продажу:
1. Переможець аукціону,  в разі  відмови  від підписання протоколу

аукціону або відмови від укладання договору купівлі�продажу об’�
єкта,  сплачує  продавцю неустойку в розмірі 20% від кінцевої  вар�
тості продажу об’єкта на аукціоні.

2. Відчуження або передача об’єкта в оренду здійснюється згід�
но з чинним законодавством, із збереженням умов, на яких він був
придбаний.

3. Відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповідними зо�
бов’язаннями, за договором подальшого відчуження погоджується
з органом приватизації.

Питання землевідведення вирішується новим власником відпові�
дно до  чинного законодавства.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ —15 291,50 грн., ПДВ — 3 058,30
грн.

Початкова  вартість  продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
18 349,80 грн. (вісімнадцять тисяч  триста сорок  дев’ять гри$
вень 80 коп.).

Плата за реєстрацію заяви  в розмірі 17 грн. та платежі за об’єкт
приватизації вносяться на рахунок № 37188015000186 в банк УДК
у  Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів — Регіональ�
не відділення Фонду державного майна України по Львівській обла�
сті, код за ЄДРПОУ 20823070.

Грошові кошти в розмірі  1 834,98 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості  об’єкта,  вносяться на рахунок № 37327014000186
в банку УДК у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів —
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівсь�
кій області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від дня пуб$
лікації в газеті «Відомості приватизації» об 11$й год. за адре$
сою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн.13, м. Львів, Регіональне
відділення ФДМУ по Львівській області.

Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятницю — з
9.00 до 16.00 протягом 27 днів після публікації в газеті «Відомості
приватизації» в кімнаті 5, за адресою:  вул. Січових Стрільців 3, м.
Львів.

Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба з ор�
ганізації та проведення аукціону знаходиться за адресою: вул. Сі�
чових Стрільців, 3, м. Львів, тел. (0322) 72�20�42, Регіональне відді�
лення ФДМУ по Львівській області.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта групи А

комунальної форми  власності – незадіяних
нежитлових приміщень моноблоку № 1 колишнього

тваринницького комплексу  «Солокія»
(ціна знижена на 30 %)

Назва об’єкта: незадіяні нежитлові приміщення моноблоку № 1
колишнього тваринницького комплексу  «Солокія».

Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 1а, с. Корчів, Со�
кальський район, Львівська область,  інд. 80060.

Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: п’ятирядний корівник з бетонних плит з ме�

талевим перекриттям та прилягаючими з обох сторін підсобно�
побутовими приміщеннями із силікатної цегли з залізобетонним пе�
рекриттям. Загальна площа — 10 606,3 м2.  Рік побудови 1986.

Умови продажу:
1. Переможець аукціону,  в разі  відмови  від підписання протоколу

аукціону або відмови від укладання договору купівлі�продажу об’�
єкта, сплачує  продавцю неустойку в розмірі 20% від кінцевої  варто�
сті продажу об’єкта на аукціоні.

2. Відчуження або передача об’єкта в оренду здійснюється згід�
но з чинним законодавством, із збереженням умов, на яких він був
придбаний.

3. Відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповідними зо�
бов’язаннями, за договором подальшого відчуження погоджується
з органом приватизації.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 259 854,70 грн., ПДВ —
51 970,94 грн.

Початкова  вартість  продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
311 825,64 грн. (триста одинадцять тисяч  вісімсот двадцять
п’ять гривень 64 коп.)

Плата за реєстрацію заяви  в розмірі 17 грн. та платежі за об’єкт
приватизації вносяться  на рахунок № 37188015000186 в банк УДК
у  Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів — Регіональ�
не відділення Фонду державного майна України по Львівській обла�
сті, код за ЄДРПОУ 20823070.

Грошові кошти в розмірі  31 182,56 грн., що становить 10% від по�
чаткової вартості  об’єкта,  вносяться на рахунок № 37327014000186
в банку УДК у  Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів —
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львів�
ській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від дня пуб$
лікації в газеті «Відомості приватизації« об 11 год. за адресою
вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 13, м. Львів, Регіональне відді$
лення ФДМУ по Львівській області.

Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятницю — з
9.00 до 16.00 протягом 27 днів після публікації в газеті «Відомості
приватизації» в кімнаті 5 за адресою:  вул. Січових Стрільців, 3, м.
Львів.

Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба з ор�
ганізації та проведення аукціону знаходиться за адресою: вул. Сі�
чових Стрільців, 3, м. Львів, кім.№13, тел. (0322) 72�20�42, Регіональ�
не відділення ФДМУ у Львівській області.

В інформації Регіонального відділення ФДМУ по Львівській
області, надрукованій на с. 17 газети «Відомості приватизації»
від 30.07.2004 № 29(317) абзац 13 викласти в редакції: «Учас�
ники конкурсу подають конкурсній комісії бізнес�план подаль�
шого використання об’єкта, який має містити таку інформа�
цію: назву та місцезнаходження об’єкта, відомості про покуп�
ця, план виконання умов конкурсу, додаткові зобов’язання по�
купця щодо подальшої експлуатації об’єкта, можливі джере�
ла надходження інвестицій, наслідки приватизації».

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта групи А

Назва об’єкта: будівля комбінованого сховища, яка знаходиться
на балансі ВП «ЮУ АЕС».

Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, проммайда�
нчик, буд. 21г.

Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована  буді�
вля комбінованого сховища загальною площею 625 м2, дата вве�
дення в експлуатацію 1985 р.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 35 740 грн., ПДВ — 7 148
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 42 888
грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для уча�
сті в аукціоні: 4 288 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ, проммайданчик, буд. 21г.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає поку�
пець; відшкодування покупцем органу приватизації — РВ ФДМУ по
Миколаївській області протягом 30 днів з моменту підписання дого�
вору купівлі�продажу витрат, пов’язаних з проведенням технічної
документації БТІ та проведенням незалежної оцінки.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунках за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37184003000049, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по  Ми�
колаївській області, код за ЗКПО 20917284, банк: Управління Дер�
жавного казначейства у Миколаївській області, МФО 826013.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості продажу об’�
єкта  приватизації  вносяться на р/р № 37318006000049, одержу�
вач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, код за
ЗКПО 20917284, банк: Управління Державного казначейства у Ми�
колаївській 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 опу$
блікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чка$
лова, 20, в конференц$залі Регіонального відділення ФДМУ по
Миколаївській області, об 11.00.
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А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням початкової

вартості продажу на 10% об’єктів групи А
1. Назва об’єкта: будівля їдальні на 500 місць, яка знаходиться

на балансі ВП «Южно�Українська АЕС».
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідроко�

мплекс, 4.
Відомості про об’єкт: двоповерхова окремо стояча  будівля з під�

валом, рік будівництва — 1992, загальна площа 3 130,06 м2, земе�
льна ділянка не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 376 038 грн., ПДВ — 75 207,6
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 451 245,6
грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для уча�
сті в аукціоні: 45 124,56 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 4.

2. Назва об’єкта: приміщення ковбасного цеху, що знаходяться
на балансі ВП “Южно�Українська АЕС”.

Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, проммайда�
нчик бази ВРП.

Відомості про об’єкт: вбудовані приміщення на другому поверсі
двоповерхової прибудови до триповерхової фабрики�кухні, рік бу�
дівництва — 1993, загальна площа 360 м2, земельна ділянка не ви�
ділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 22 572 грн., ПДВ — 4 514,4
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 27 086, 4
грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для уча�
сті в аукціоні:  2 708,64 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ, проммайданчик бази ВРП.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає поку�
пець. Відшкодування покупцем органу приватизації –РВ ФДМУ по
Миколаївській області протягом 30 днів з моменту підписання дого�
вору купівлі�продажу витрат, пов’язаних з проведенням незалеж�
ної оцінки.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунках за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37184003000049, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по  Ми�
колаївській 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 на 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 опу$
блікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чка$
лова, 20, в конференц$залі Регіонального відділення ФДМУ по
Миколаївській області, об 11.00.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта групи А

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс державного підпри�
ємства «Будівельно�монтажне управління»».

Адреса об’єкта: м. Миколаїв, вул. Новобузька, 124а ( Миколаїв�
ська обл., м. Нова Одеса, вул. Леніна, 76).

Відомості про об’єкт: цілісний майновий комплекс у складі:
нерухоме майно за адресою: м. Миколаїв, вул. Новобузька, 124а:

сарай�склад площею 97,1 м2 (рік будівництва —1957); будівля га�
ражів площею 294,3 м2 (рік будівництва — 1960); столярний сарай
площею 62,0 м2 (рік будівництва —1960); будівля виробничої бази
площею 421,4 м2 (рік будівництва — 1979); туалет;

нерухоме майно за адресою: Миколаївська обл., м. Нова Одеса,
вул. Леніна, 76: адміністративна одноповерхова будівля площею
113,77 м2; будівля столярного цеху площею 121,95 м2; будівля роз�
чинного вузла площею 188,44 м2 (рік будівництва будівель — 1960).
Земельні ділянки не виділені.

До складу об’єкта входять: автотранспортні засоби різного при�
значення 19 од.; обладнання — верстати та пристрої 31 од.; това�
ри, матеріали 13 од. Кредиторської та дебіторської заборгованості
немає.

Початкова вартість продажу об’єкта без ПДВ – 324 040
грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для уча�
сті в аукціоні: 32 404 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Миколаїв, вул. Но�
вобузька, 124а та Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Леніна, 76.

Умови продажу: збереження протягом 5 років кількості робочих
місць — 11 чол., яка була на момент приватизації. Подальше вико�
ристання об’єкта визначає покупець. Відшкодування покупцем ор�
гану приватизації — РВ ФДМУ по Миколаївській області протягом
30 днів з моменту підписання договору купівлі�продажу витрат, по�
в’язаних з проведенням незалежної оцінки.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37184003000049, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Ми�
колаївській 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 на р/р № 37318006000049, одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області, код за
ЄДРПОУ 20917284, банк: Управління Державного казначейства у Ми�
колаївській області, МФО 826013.

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 3 дні до дня
проведення аукціону (з 8.00 до 17.00). Заява подається уповнова�
женою особою підприємства особисто.

Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від дня опу$
блікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чка$
лова, 20, в конференц$залі Регіонального відділення ФДМУ по
Миколаївській області, об 11.00.

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

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності

Назва об’єкта: колишня адміністративна будівля Козельщин$
ського райвідділу.

Місце розташування: Полтавська область, смт. Козельщина, вул.
Леніна, 4.

Балансоутримувач: Управління МВС України в Полтавській об�
ласті.

Відомості про будівлю  та земельну ділянку: окремо розташована
одноповерхова будівля, загальною площею 204,0 м2, розміщена в
центральній частині селища в безпосередній близькості до цент�
рального ринку. Фундаменти та стіни — цегляні,  перекриття — де�
рев’яні, покрівля —  азбесто�цементні листи. Об’єкт знаходиться  в
незадовільному  стані, фізичний знос конструкцій дорівнює 50%. Ін�
женерне обладнання: водогін та каналізація, гаряче водопостачан�
ня, телефонізація, газопостачання — відсутні; об’єкт забезпечено
електропостачанням; опалення пічне, на твердому паливі.

Розташована на земельній ділянці площею 0,2 га, яка входить до
складу земель, наданих в постійне користування Козельщинсько�
му райвідділу.

Умови продажу: не проводити капітальний ремонт, реконструк�
цію, добудову чи зміни в архітектурі будівлі об’єкта приватизації без
дозволу Козельщинської райдержадміністрації; шляхи подальшо�
го  використання об’єкта покупець вирішує самостійно, в межах чин�
ного законодавства України; забезпечувати  створення безпечних
і нешкідливих умов праці при відновленні та подальшій експлуатації
об’єкта; забезпечувати відповідність об’єкта всім архітектурно�
будівельним, санітарним, протипожежним вимогам та вимогам еко�
логічної безпеки; шляхи подальшого використання об’єкта поку�
пець вирішує самостійно, в межах чинного законодавства; покупець
зобов’язаний погоджувати подальше відчуження об’єкта відповід�
но до Порядку надання державними органами приватизації згоди
на подальше відчуження об’єктів, придбаних покупцями держав�
ного майна за договорами купівлі�продажу, який затверджено на�
казом ФДМУ від 30.03.2001 № 500; у разі зміни власника об’єкта
обов’язки, покладені на покупця, зберігають силу для нового влас�
ника; забезпечувати улаштування прилеглої до об’єкта території;
питання користування земельною ділянкою, на якій розташовано
об’єкт,  покупцем  вирішується  самостійно  в  межах  чинного  зако�
нодавства;

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 16 300,00 грн.;
ПДВ: 3 260,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 19 560,00

грн.
Засоби платежу: грошові  кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти у розмірі 1 956,00 грн., що становить 10 % початко�

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

Назва об’єкта: колишня адміністративна будівля Кременчу$
цького міського управління.

Місце розташування: Полтавська область, м. Кременчук, вул. І.
Приходька, 89.

Балансоутримувач: Управління МВС України в Полтавській об�
ласті.

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розташована
триповерхова будівля, загальною площею 1 368,2 м2, 1973 року за�
будови. Фундаменти — бетонні блоки, стіни  та перегородки — це�
гляні, перекриття — залізобетонні, покрівля — рулонна, підлога —
мозаїчна, дощата, бетонна. Об’єкт знаходиться  в  незадовільному
стані, інженерне обладнання: вентиляція — природна, опалення —
центральне (зруйноване), водопровід та каналізація, гаряче водо�
постачання, електропостачання, телефонізація — є в наявності
(зруйноване),  газопостачання —  відсутні.

Умови продажу: не проводити капітальний ремонт, реконструк�
цію, добудову чи зміни в архітектурі будівлі об’єкта приватизації без
дозволу Кременчуцької міської ради; шляхи подальшого  викорис�
тання об’єкта покупець вирішує самостійно, в межах чинного зако�
нодавства України; забезпечувати  створення безпечних і нешкід�
ливих умов праці при відновленні та подальшій експлуатації об’єк�
та; забезпечувати відповідність об’єкта всім архітектурно�
будівельним, санітарним, протипожежним вимогам та вимогам еко�
логічної безпеки; забезпечувати улаштування прилеглої до об’єк�
та території; у разі зміні власника об’єкта обов’язки, покладені на
покупця, зберігають силу для нового власника; питання користу�
вання земельною ділянкою, на якій розташовано об’єкт,  покупцем
вирішується  самостійно  в  межах  чинного  законодавства; поку�
пець зобов’язаний погоджувати подальше відчуження об’єкта від�
повідно до Порядку надання державними органами приватизації
згоди на подальше відчуження об’єктів, придбаних покупцями дер�
жавного майна за договорами купівлі�продажу, який затверджено
наказом ФДМУ від 30.03.2001 року № 500.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 252 400,00 грн.
ПДВ: 50 480,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

302 880,00 грн.
Засоби платежу: грошові  кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти у розмірі 3 028,80 грн., що становить 10% початко�

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

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

Термін прийняття заяв: до 27 вересня 2004 року включно за адре�
сою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23,  кімн. 409.

Аукціон буде проведено 1 жовтня 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 комунальної

власності
Назва об’єкта: комплекс будівель та споруд колишнього дитячо�

го закладу.
Адреса: Україна, Полтавська область, 39600, м. Кременчук, пров.

Героїв Бреста, 86а.
Відомості про приміщення: комплекс будівель та споруд колиш�

нього дитячого закладу: будівля літ. А — загальною площею 2 440,2
м2, сарай з погрібом літ. Б, Бп загальною площею 86,82 м2, в т. ч.
підвал — 37,52 м2, павільйони літ. Ж, З, И, К, Л, Н, О, П, Р; басейн літ.
М, сарай літ. С, загальною площею 9,24 м2, ворота № 1 загальною
площею 7,4 м2, огорожа з металевої сітки літ. 2 загальною площею
594,4 м2, замощення асфальтобетонне загальною площею 2 649
м2. Земельна ділянка 11 003 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 895 330 грн.; ПДВ: 179 066
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 1 074 396
грн.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості продажу:
107 439,6 грн.

Умови продажу: платіжні засоби: грошові кошти для фізичних та
юридичних осіб; в установлений термін сплатити ціну продажу об’�
єкта з урахуванням ПДВ; в установлений термін прийняти об’єкт; об’�
єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним
та фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких він був при�
дбаний; після придбання об’єкта, його новий власник стає правона�
ступником прав і обов’язків приватизованого об’єкта; у разі подаль�
шого відчуження приватизованого об’єкта новий власник у двотиж�
невий термін з дня переходу до нього права власності на цей об’єкт
подає до органу приватизації копії документів, що підтверджують пе�
рехід до нього права власності; виконувати вимоги штабу цивільної
оборони міста у відповідності з законодавством України про цивільну
оборону та заходи мобілізаційної підготовки згідно з Законом Укра�
їни «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зберігати раніше
визначені мобілізаційні завдання; погоджувати профіль використан�
ня об’єкта з відповідними службами виконкому Кременчуцької місь�
кої ради Полтавської області; сплатити продавцю витрати, пов’язані
з підготовкою об’єкта до приватизації (виготовлення технічної доку�
ментації та реєстрація права власності в КП «Кременчуцьке міжмісь�
ке бюро технічної інвентаризації», послуги експерта за визначення
початкової вартості об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ та ре�
цензування експертної оцінки); укласти окремі договори з експлуа�
туючими організаціями та організаціями, які надають послуги, на об�
слуговування та оплату послуг (відповідне комунальне госпрозраху�
нкове житлово�експлуатаційне підприємство, організації тепло�, во�
до� енергопостачання та інші) протягом одного місяця з моменту під�
писання договору; утримувати об’єкт та прилеглу територію у відпо�
відності з вимогами санітарних та екологічних норм, проводити ро�
боти з благоустрою цієї території; заміну та реконструкцію систем
тепло�, водо� та енергопостачання проводити за згодою з експлуа�
туючими організаціями; забезпечити вільний доступ обслуговуючих
служб до комунікацій загального користування та утримувати їх в на�
лежному стані.

Плата за подання заяви на участь в аукціоні в розмірі 17 грн. вно�
ситься на розрахунковий рахунок № 26003870 в АППБ «Аваль», МФО
331638, код 13946701. Одержувач: Фонд міського майна Кремен�
чуцької міської ради.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу пе�
рераховуються на розрахунковий рахунок № 37324003001990 УДК
у Полтавській області, МФО 831019, код 13946701, одержувач:
Фонд міського майна Кременчуцької міської ради.

Термін прийняття заяв: протягом 27 днів після опублікування цієї
інформації.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування
цієї інформації об 11.00 за адресою: м. Кременчук, вул. Лені$
на, 14/23.

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

Служба з організації та проведення аукціону знаходиться за ад�
ресою: 39614, м. Кременчук, пл. Перемоги, 2, тел. 2�12�76, тел. (факс)
2�32�76.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації —

коптильного цеху
Код  за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: коптильний цех.
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Горького.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлібозавод

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

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розташована
двоповерхова цегляна  будівля,  площа  приміщень — 200 м2, земе�
льна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу без  ПДВ — 39 250 грн., ПДВ — 7 850 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 47 100

грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець вирішує

самостійно за порядком, визначеним згідно з чинним законодавст�
вом.

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

Грошові кошти в розмірі 4 710 грн., що становить 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 — 27 вересня 2004 року.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11.00 за ад$

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

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

лення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Харківська,
30/1, тел. (0542) 36�23�87.
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А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації — будівлі

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

Бакирівка.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлібозавод

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

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розташована
цегляна одноповерхова будівля, площа  приміщень — 36,1м2. Буді�
вля магазину знаходиться в оренді, термін дії договору оренди до
06.11.2004. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу без  ПДВ — 3 500 грн., ПДВ — 700 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 4 200

грн.
Умови продажу: покупець повинен  переукласти договір оренди

з орендарем, який в цей час займає приміщення на термін дії дого�
вору оренди і на тих же умовах (термін дії договору до 06.11.2004);
питання землекористування покупець вирішує самостійно за по�
рядком, визначеним чинним законодавством.

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

Грошові кошти в розмірі 420 грн., що становить 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 — 27 вересня 2004 року.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11.00 за ад$

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації —

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

буд», 40030,  м. Суми, вул. Огарьова, 5.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розташована

цегляна одноповерхова будівля, площа  приміщень — 448, 4  м2.  Зе�
мельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу без  ПДВ — 33 560 грн., ПДВ — 6 712 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 40 272

грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець вирішує

самостійно за порядком, визначеним чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�

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

Грошові кошти в розмірі 4 027 грн., що становить 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 — 27 вересня 2004 року.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11.00 за адре$

сою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4$й поверх, Регіональне від$
ділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  повторний продаж на аукціоні зі зниженням початкової

ціни на 30%  об’єкта малої приватизації (група А) —
двоповерхової будівлі відділення АКАБ «Україна»

Назва об’єкта: двоповерхова будівля відділення АКАБ «Україна»
загальною площею 727,10 м2. Об’єкт приватизується разом з об�
ладнанням, меблями та іншим майном.

Адреса об’єкта: 62000, Харківська обл., смт Краснокутськ, вул.�
Леніна,151а .

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 09351468, Харківська дирек�
ція АК АПБ «Україна», адреса: 61057, м. Харків, пров. Мар’яненко,4.

Відомості про об’єкт:
адміністративна двоповерхова будівля літ Б�2, загальною пло�

щею 727,10 м2, ворота, огорожа;
електронно�обчислювальна техніка, оргтехніка: ПЕВМ —20 од.,

телефони — 4 од., друкарська машинка – 1 од., мікрокалькулятори
— 4 од., захисні екрани — 5 од.;

майно, що використовується в банківській діяльності (15 од.): лі�
чильники валюти, детектори валюти,  сейфи;

допоміжне обладнання: холодильники — 1 од., телевізор — 1 од.,
радіоприймач — 3 од.;

меблі: стільці — 40 од., меблеві куточки — 3 од., столи — 30 од., шафи
— 12 од., трюмо — 1 од.,  тумбочки — 2 од., світильники — 11 од.;

інше майно — 40 од..
Відомості про земельну ділянку: питання оренди або постійного

користування земельною ділянкою покупець вирішує самостійно пі�
сля укладання договору купівлі�продажу.

Вартість продажу без ПДВ — 87 806,25 грн., ПДВ — 17 561,25
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ – 105 367,50
грн. ( знижено на 30 %).

Умови продажу об’єкта:
1. Умови подальшого використання визначає покупець.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вар�

тості.
3. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта

до приватизації.

4. Вжити заходи щодо закріплення земельної ділянки відповідно
до вимог діючого законодавства.

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

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

Грошові кошти в розмірі 10 536,75 грн., що становить 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Ре�
гіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код
за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділення
ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділен�
ня 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 фі�
зичних осіб приймаються за адресою: м. Харків, Держпром, 3�й під’�
їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для довідок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11$й годині 1 жовтня 2004 року в
приміщенні Харківського аукціонного центру $ філії Державної
акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів»
за адресою:  м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.

Останній день прийняття заяв — 27 вересня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні об’єкта групи А

Назва об’єкта: автомобіль ГАЗ 53Б р/н 75�50 ХОЛ.
Адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. Паровозна, 31.
Об’єкт знаходиться на балансі Херсонського державного торго�

вельно�виробничого підприємства робітничого постачання Одесь�
кої залізниці.

Характеристика об’єкта: рік випуску — 1983, тип машини — гру�
зовий, тип кузова — самосвал.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 2 900,83 грн.
ПДВ: 580,17 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ для прода$

жу об’єкта на аукціоні: 3 481 грн.
Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для участі в

аукціоні: 348,1 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 8 жовтня 2004 року 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 неоподаткованого

мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації, вносяться на рахунок одержувача — Регіональне від�
ділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014, код
за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсонській обла�
сті, код банку — 852010.

Сума грошових коштів у розмірі 10% стартової 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 міс�
цем його розташування.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні об’єкта групи А

Назва об’єкта: автомобіль фургон ГЗСА�3704 для перевезення
хлібу, транзитний номер 184�17 ХО.

Адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. Паровозна, 41.
Об’єкт знаходиться на балансі Херсонського державного торго�

вельно�виробничого підприємства робітничого постачання Одесь�
кої залізниці.

Характеристика об’єкта: рік випуску — 1970, призначений для
перевезення хлібобулочних виробів, кузов — деревометалевий,
внутрішнє приміщення поділено на чотири секції, вантажопідйом�
ність — 2170 кг, внутрішні розміри кузова — 3215х1965х1460 мм,
об’єм кузова — 9,2 м3, колір — голубий.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 2 611,67 (дві тися�
чі шістсот одинадцять грн. 67 копійок) грн.

ПДВ: 522,33 (п’ятсот двадцять дві грн. 33 коп.) грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ для

продажу об’єкта на аукціоні: 3 134 (три тисячі сто тридцять чо$
тири) грн.

Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для участі в
аукціоні: 313,4 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 8 жовтня 2004 року 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 неоподаткованого

мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації, вносяться на рахунок одержувача — Регіональне від�
ділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014, код
за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсонській обла�
сті, код банку — 852010.

Сума грошових коштів у розмірі 10% стартової ціни продажу для уча�
сті в аукціоні: одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонсь�
кій 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 міс�
цем його розташування.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні автомобіля

Назва об’єкта: автомобіль «Фольксваген Гольф» р/н 22�55 ХОБ.
Адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. Паровозна, 31.
Об’єкт знаходиться на балансі Херсонського державного торго�

вельно�виробничого підприємства робітничого постачання Одесь�
кої залізниці.

Характеристика об’єкта: рік випуску — 1985, легковий автомо�
біль, об’єм двигуна — 1,3 л, колір — зелений.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 4 386 грн.
ПДВ: 877 грн. 20 коп.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ для прода$

жу об’єкта на аукціоні: 5 263 грн. 20 коп.
Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для участі в

аукціоні: 526,32 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 8 жовтня 2004 року 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 неоподаткованого

мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації, вносяться на рахунок одержувача — Регіональне від�
ділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014, код
за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсонській обла�
сті, код банку — 852010.

Сума грошових коштів у розмірі 10% стартової 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 міс�
цем його розташування.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні об’єкта групи А

Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ�131 р/н 18�86 ХОН.
Адреса: м. Херсон, вул. Н. Миколаївське шосе, 9.
Об’єкт знаходиться на балансі «Херсонське АТП�16527», код за

ЄДРПОУ 03119003.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 8 555,75 грн., зменшена на

30% від початкової ціни продажу.
ПДВ: 1 711,15 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (стартова ці$

на): 10 266,90 грн. зменшена на 30% від початкової ціни про$
дажу.

Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для участі в
аукціоні: 1 026,69 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 кош�
ти.

Аукціон відбудеться 08.10.2004 за адресою: м. Херсон, бу$
львар Мирний, 3, о 10.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 04.10.2004.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподаткованого

мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації, вносяться на рахунок одержувача — Регіональне від�
ділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014, код
за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсонській обла�
сті, код банку — 852010.

Сума грошових коштів у розмірі 10% стартової 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 міс�
цем його розташування.

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний  продаж на  аукціоні  будівлі

засолювального цеху (знижка на 30%)
Назва об’єкта:   будівля  засолювального цеху.
Адреса:  Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Полубоярова,12.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт:  Шепетівсь�

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

— 218,5 м2,  земельна ділянка окремо під   будівлю не  виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ  — 10 149,69 грн.,  ПДВ —

2 029,94 грн.
Початкова вартість продажу  з урахуванням ПДВ — 12 179,62

грн.
Умови продажу: відшкодування витрат,  пов’язаних з виготовлен�

ням технічної документації; покупцю, який визнаний переможцем
аукціону і відмовився від підписання протоколу аукціону або догово�
ру купівлі�продажу, грошові кошти в розмірі 1 218 грн., що становить
10% від початкової вартості продажу об’єкта, не повертаються.

 Аукціон буде проведено 28 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 Регіонально�
го відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код  за ЄДРПОУ
02898152, р/р № 37189500900001 в банку УДК у Хмельницькій об�
ласті , м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти в розмірі 1 218 грн., що становить 10% від вартості
продажу з врахуванням ПДВ, перераховуються до Регіонального від�
ділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02898152,
р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хмельницькій області, м. Хме�
льницький, МФО 815013.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розта�
шування.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�
лення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Собо�
рна, 75,  тел.79�56�16.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні  цілісного майнового комплексу —

Смілянської виробничої бази №2, яка знаходиться на балансі
Шевченківського БМЕУ$5 служби будівельно$монтажних

робіт і цивільних споруд Одеської залізниці
 (державна власність)

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

форматорна підстанція) — двоповерхова  цегляна будівля 1994 ро�
ку, площа1920,7 м2, фізичний знос  40%.  Будівля КПП — однопове�
рхова цегляна будівля 1987 року, площа — 4,20 м2, знос 40%. Склад
цементу — одноповерхова цегляна будівля 1989 року, площа 96,4
м2,  знос  40%. Склад з навісом для складання матеріалів — однопо�
верхова цегляна будівля 1985 р., площа — 21,3 м2,  знос 50%. Склад
ПММ — одноповерхова  бетонна будівля 1987 р., площею 36,6 м2,
знос 40%. Зварювальний цех з оглядовою ямою — одноповерхова
цегляна будівля 1999 р., площа — 56,9 м2, знос 30%. Будівля РРУ з
силосними бункерами та ямою для гасіння вогню — двоповерхова,
стіни — залізобетонні панелі, 1990 р., площа — 337,7 м2, знос 40%.
Вбиральня — цегляна  1985 р., площа — 5,6 м2, знос  50%.   Склад для
зберігання лакофарбових матеріалів — одноповерхова цегляна бу�
дівля 1985 р., площа — 39,9 м2, знос  50%.  Замощення I — залізобе�
тонні плити площею 5555 м2, 1990 року, знос 40%.  Замощення П —
залізобетонні плити площею 1305 м2, 1986 року, знос 40%.   Огоро�
жа — залізобетонні плити 1990 року, довжиною 690,22 м, знос  50%.
Теплотраса — рік вводу 1994, довжиною 1990м, знос 30%. Залізни�
чний тупик —1990 р., площа 363 м2,  знос 50%.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 22818 м2.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта поку�

пець вирішує самостійно.
Основна номенклатура послуг:  промислова площадка.
Рентабельність за останні 3 роки: —  не працює.
Початкова ціна продажу без ПДВ — 635 470 грн.
Грошові кошти в розмірі 63 547 грн., що становить 10% від початко�

вої вартості об’єкта,  вносяться на р/р № 37310007000007 УДК в Чер�
каській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач: Регіональ�
не відділення ФДМУ по Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв: по  27 вересня  2004  року  включно.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11 годині за

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

ташування.
Умови розрахунку за об’єкт: для юридичних та фізичних осіб —

грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення Фонду державного майна України по Черкаській області, ад�
реса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к.445, тел.: 37�30�
90, 45�75�29, час роботи з 8�00 до 17�00 крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості
на 30% об’єкта малої приватизації — будівлі та споруди

колишнього професійно$технічного училища № 34
м. Звенигородка, що знаходяться на балансі

професійно$технічного училища № 16
м. Звенигородка  (державна власність)

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

на двоповерхова цегляна будівля 1901 року забудови, загальною
площею 1583,08 м2;

будівля навчально�виробничого складу — окремо розташована
одноповерхова будівля з погребом 1946 року забудови, загальною
площею 494,74 м2;

будівля гаража — окремо розташована одноповерхова будівля
1970 року забудови, загальною площею 138,4 м2;

будівля санітарно�побутового приміщення (вбиральня) — окре�
мо розташована одноповерхова цегляна будівля 1947 року забудо�
ви, загальною площею 41,7 м2;

споруда криниці — залізобетонні кільця діаметром 1 метр, глиби�
ною 15 метрів, 1947 року забудови.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта поку�
пець вирішує самостійно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 207 130 гривень, сума ПДВ:
41 426 гривень.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 248 556
гривень.

Грошові кошти в розмірі 24 855,60 гривень, що становить 10% ва�
ртості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007 в
УДК в Черкаській  області, МФО 854018,  код 21368158, одержувач
— РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв: по 27 вересня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11 годині за

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

ташування.
Умови розрахунку за об’єкт: для юридичних та фізичних осіб —

грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням вартості на

30% об’єкта малої приватизації групи А — приміщення
колишньої музичної школи, що знаходиться на балансі

ВАТ «Вільховецький цукровий завод»
(державна  власність)

Код за ЄДРПОУ: 01980437.
Адреса: Черкаська обл., Звенигородський р�н, с. Вільховець, вул.

Горького, 2а.
Призначення об’єкта: нежитлове приміщення.
Відомості про земельну ділянку та приміщення: земельна ділян�

ка окремо не виділена. Приміщення знаходиться на другому пове�
рсі двоповерхової цегляної нежилої будівлі, рік забудови — 1978,
група капітальності — І. Будівля  підключена до мереж енергопо�
стачання, водопостачання, каналізації, опалення та зв’язку, зага�
льна площа приміщення — 291,2 м2.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта поку�
пець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ: 14 630 грн., ПДВ: 2 926 гривень.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 17 556 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 755,60 гривень, що становить 10% від

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

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

Термін прийняття заяв: по 27 вересня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11.00 за ад$

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

ташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних осіб —

грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

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

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта групи А

державної власності
Код за ЄДРПОУ: 03119730.
Назва об’єкта: автопавільйон, який не ввійшов до статутного фо�

нду ВАТ «Чернігівське АТП�17454», не експлуатується.
Адреса: м. Чернігів, вул. Робоча, 6.
Призначення об’єкта: для автотранспорту.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля  на сім автомобілів

1985 року, загальною площею 380,7 м2; стіни — металевий каркас
обшитий азбестоцементними листами; дах —  азбестоцементні ли�
сти.

Відомості про земельну ділянку: під об’єкт приватизації окремо
не виділялась, знаходиться в оренді господарського товариства.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 21 700 грн., ПДВ — 4 340
грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ — 26 040
грн.

Умови продажу: сплата за об’єкт приватизації здійснюється гро�
шовими коштами; утримання об’єкта та прилеглої території у від�
повідності до санітарно�екологічних норм; питання землекористу�
вання покупець вирішує самостійно з органами місцевого самовря�
дування згідно з чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО
853592.

Грошові кошти в розмірі 2 604 грн., що становить 10% від початко�
вої 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  15 жовтня 2004 року об 11$й год. за
адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а, кінцевий термін при$
йняття заяв 11 жовтня 2004 року.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відді�
лення 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.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта групи А державної власності

— нежитлової будівлі (магазину) з обладнанням
Код за ЄДРПОУ: 31480303.
Назва об’єкта: нежитлова будівля (магазин) з обладнанням.
Адреса:  м. Чернігів, вул. Попудренка, 1а.
Балансоутримувач: ТОВ «Експрес�Люкс», м. Чернігів, вул. Попуд�

ренка, 1а.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з підвалом

1964 року побудови. Загальна площа приміщень 377,3 м2, в т.ч. пло�
ща торгового залу 99,9 м2, площа підвалу — 82,2 м2. До обладнання
відносяться ліфт вантажний, інформаційний щит (які являються не�
від’ємною частиною будівлі) та 4 касові апарати.

Відомості про земельну ділянку: окремо не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 333 207 грн.
ПДВ: 66 641,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 399 848,40

грн.
Умови продажу:
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�

ми; утримання об’єкта та прилеглої території у відповідності до са�
нітарно�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 роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код
14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.

Грошові кошти в розмірі 39 984,84 грн., що становить 10% від по�

чаткової 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 15 жовтня 2004 року об 11$й год. за
адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а, кінцевий термін при$
йняття заяв  11 жовтня 2004 року.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відді�
лення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 43, кімн. 319, тел.17�63�02, час роботи: з 8�00 до
17�00, крім суботи та неділі.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування.

ГРУПА Ж

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня «Галичанка», що знаходиться на балансі КСП «Ражнів»,

за адресою: Бродівський район, с. Ражнів. Приватизовано фізич�
ною особою за 3 349,20 грн., у т. ч. ПДВ — 558,20 грн.

Їдальня, що знаходиться на балансі КСП «Ражнів», за адресою:
Бродівський район, с. Велин. Приватизовано фізичною особою за
2 290,80 грн., у т. ч. ПДВ — 381,80 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня�сауна, що знаходиться на балансі ВАТ «Заплазський цук�

ровий завод», за адресою: Любашівський район, с. Зеленогірське,
пл. 60�річчя Жовтня, 1. Приватизовано фізичною особою за
13 504,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 917,33 грн.

м. КИЇВ
Дошкільний дитячий заклад 164, що перебуває на балансі ДП АТ

«Київхліб «Хлібокомбінат № 1», за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 30.
Приватизовано юридичною особою за 701 180 грн.

Аукціон

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку, що знаходиться на балансі ВАТ «Гуляйпільське»,

за адресою: Бердянський район, с. Новопетрівка. Приватизовано
юридичною особою за 38 487,00 грн., у т. ч. ПДВ — 6 414,50 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Одестрансавто», за адре�

сою: м. Одеса, вул. Плієва, 1.
Ідальня, що знаходиться на балансі «Одестрансавто», за

адресою: м. Одеса, вул. Плієва, 1.
База відпочинку, що знаходиться на балансі ВАТ «Одесавтот�

ранс», за адресою: Комінтернівський район, с. Сичавка.

Аукціон

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Майно клубу, що знаходиться на балансі ВАТ «Вільшанська меб�

лева фабрика», за адресою: Дергачівський район, смт Вільшани,
вул. Радянська, 78.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери —

піонерського табору (табору відпочинку),
що перебуває на балансі  ВАТ

«Бердичівське шкіроб’єднання ім. Ілліча»
Hазва об“єкта: піонерський табір (табір відпочинку), що перебу�

ває на балансі ВАТ «Бердичівське шкіроб’єднання ім. Ілліча»
Адреса: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул.Петровсько�

го, 9.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства�балансоутримувача:

00307827, ВАТ «Бердичівське шкіроб’єднання ім. Ілліча». 13300, Жи�
томирська обл., м. Бердичів, вул. Леніна,76.

Призначення об’єкта: організація відпочинку та оздоровлення ді�
тей.

Вiдомостi про земельну дiлянку та будiвлю: одноповерхова цег�
ляна будівля з мансардою, корисною площею 564,3 м2. Рік забудо�
ви —1940. Будівля тривалий час не експлуатується. Технічний стан
незадовільний.

Земельна ділянка не відведена. Питання землекористування поку�
пець вирішує з органами місцевого самоврядування після укладання
договору купівлі�продажу  об’єкта приватизації.

Вартість продажу без ПДВ: 28 501 грн.
ПДВ — 20%: 5 700,2 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ — 34 201,2 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; витрати, пов’я�

зані з приватизацією, покласти на  покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та

кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації пере�
раховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне відділен�
ня ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в Житомирській області,
рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 3 421 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача ко�
штів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК
в Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.

Аукціон  буде проведено 22 жовтня  2004 року об 11.00 за ад$
ресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, актовий зал.

Кінцевий термiн прийняття заяв: 18 жовтня  2004 року до 18 год.
Ознайомитися з об“єктом можна: в робочі дні  за адресою: Жито�

мирська обл., м. Бердичів, вул. Петровського, 9.

12

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

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



№ 34(322) 1 вересня  2004 року
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13

Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відді�
лення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул.1 Травня,
20, кімн.411, тел.22�76�68, в робочі дні з 9.00 до 18.00.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності групи Ж — їдальні, що знаходиться на балансі ВАТ
«Ужгородський фурнітурний завод»

(зі знижкою початкової вартості продажу на 30%)
Назва об’єкта: їдальня, що заходиться на балансі ВАТ «Ужгород�

ський фурнітурний завод».
Адреса:    Закарпатська обл., м. Ужгород, вул.Українська,16.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: їдальня загальною площею приміщень

434,6 м2, висота — 3,35 м,  не функціонує з 1993 року, потребує ка�
пітального ремонту, розміщена на другому поверсі виробничо�
складської будівлі ВАТ «Ужгородський фурнітурний завод», збудо�
ваної в 1965 р.

Характеристика конструкцій: стіни та перегородки цегляні, гіп�
соблочні, перекриття — залізобетонні плити, покриття рулонне, фу�
ндамент бетонний, підлоги бетонні, плиточні,  внутрішні системи
інженерного устаткування в будівлі — електропостачання, венти�
ляція, водопровід та каналізація.

Вартість продажу об’єкта без  ПДВ — 41 519,80 грн., ПДВ —
8 303,96  грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 49 823,76
грн.

Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотриман�

ня санітарно�екологічних норм щодо утримання об’єкта; відшкоду�
вання витрат, пов’язаних з підготовкою до приватизації об’єкта;
провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної інвентаризації (БТІ).

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

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

 Грошові кошти у розмірі 4 982,38 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості об’єкта  вносяться на р/р № 37314009000173 в УДК по
Закарпатській області, одержувач : РВ ФДМУ по Закарпатській об�
ласті,  код  22111310, МФО 812016.

Прийняття заяв для участі в аукціоні проводиться в робочі дні з 8.00
до 16.00 та  закінчується за 3 дні до початку аукціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Закарпатсь�
ка область, м. Ужгород, вул. Собранецька,60, кімн. 316.

Аукціон буде проведено через 50 календарних днів після опу$
блікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за
адресою: м. Ужгород, вул.Собранецька,60.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою: Закар�
патська обл., м. Ужгород, вул. Українська,16. Служба з організації
та проведення аукціону: РФ ФДМУ по Закарпатській області: м.
Ужгород, вул.Собранецька,60, кімн. 316, телефони для довідок:
(03122) 3�53�21, 3�71�93.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  повторний продаж на аукціоні об’єктів групи Ж

 1. Найменування об’єкта: база відпочинку «Дніпро».
Адреса:  70442, Запорізький р�н, с. Канівське.
Балансоутримувач — казенне підприємство «Науково�

виробничий комплекс «Іскра», код  14313866,   адреса: 69071, м.
Запоріжжя, вул. Магістральна, 84.

Відомості про об’єкт : об‘єкт недіючий, до складу об‘єкта входить:
23 дерев‘яних будиночки площею 11,4 м2 кожний,  семиповерховий
спальний корпус площею 1277,9 м2, три цегляних будиночки пло�
щею 63,1 м2,  63,3 м2  та 63,5 м2,  їдальня площею 669,5 м2, два одно�
поверхових спальних корпуси площею  70,8 м2 та  72,4 м2,  госпо�
дарські будівлі та споруди, обладнання.

Розмір земельної ділянки — 6,2 га.
Профіль об’єкта: організація відпочинку населення.
Вартість об‘єкта без податку на додану вартість  —  424 799,90  грн.

(зменшена на 30%).
Сума податку на додану вартість — 84 959,98 грн.
Початкова вартість з урахуванням податку на додану вартість

— 509 759,88 грн.
Умови продажу:
збереження профілю протягом п‘яти  років; протягом місяця з дня

нотаріального посвідчення договору купівлі�продажу розпочати
процедуру оформлення права користування земельною ділянкою
під об‘єктом приватизації; покупець відшкодовує витрати регіона�
льного відділення на підготовку об’єкта до приватизації; покупець
відшкодовує витрати балансоутримувача за збереження об‘єкта з
моменту  включення в перелік об‘єктів, що підлягають приватиза�
ції, до укладання договору купівлі�продажу; у разі відмови перемо�
жця аукціону від  підписання протоколу аукціону або договору купі�
влі�продажу   грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості
об‘єкта йому не повертаються.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно згід�
но з чинним законодавством.

Грошові кошти в розмірі 50 975,99 грн.,  що становить 10% від по�
чаткової вартості об‘єкта,  вносяться на  р/р № 37338661100021,
реєстраційний збір за подання заяви в розмірі 17,00 грн. вноситься
на р/р № 37183501900008, кошти під час розрахунку за придбаний
об‘єкт приватизації вносяться на р/р № 37180504900008 Управлін�
ня Державного казначейства у Запорізькій області, МФО 813015,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області,
код за ЄДРПОУ 20495280.

2. Найменування об’єкта: лазня.
Адреса:  72552, Запорізька обл., Якимівський р�н, с. Атманай.
Балансоутримувач �—  ВАТ «Атманай», код  00486698,   адреса:

72552, Запорізька обл., Якимівський р�н, с. Атманай.
Призначення об’єкта: надання соціально�побутових послуг.
Відомості про об’єкт: об‘єкт недіючий, площа будівлі складає

254,0 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість об‘єкта без податку на додану вартість  — 9 905,70 грн.

(зменшена на 30%).
Сума податку на додану вартість — 1 981,14 грн.
Початкова вартість з урахуванням податку на додану вартість

– 11 886,84 грн.

Умови продажу:  можлива зміна профілю; покупець відшкодовує
витрати на підготовку об’єкта до приватизації; у разі відмови пере�
можця аукціону від  підписання протоколу аукціону або договору ку�
півлі – продажу   грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості
об‘єкта йому не повертаються.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно згід�
но з чинним законодавством.

Грошові кошти в розмірі 1 188,69 грн.,  що становить 10% від поча�
ткової вартості об‘єкта  вносяться на р/р № 37338661100021, ре�
єстраційний збір за подання заяви в розмірі 17,00 грн. вноситься на
р/р № 37183501900008, кошти під час розрахунку за придбаний
об‘єкт приватизації вносяться на р/р № 37180504900008 Управлін�
ня Державного казначейства у Запорізькій області, МФО 813015,
одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області,
код за ЄДРПОУ 20495280.

Аукціон буде проведено 22 жовтня 2004 року об 11 годині за
адресою: м. Запоріжжя, пр.Леніна,105,  філією «Запорізький
аукціонний центр» з підписанням Угоди про надання послуг під
час підготовки та проведення аукціону.

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

Заяви приймаються по 18 жовтня 2004 року за адресою: м. Запо�
ріжжя, пр. Леніна, 164, кімната 752,  з 8.00  до 16.00.

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

ЛУГАHСЬКА ОБЛАСТЬ

ІHФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта групи Ж — бази відпочинку
Назва об’єкта: база відпочинку, що знаходиться на балансі ВАТ

«Алчевський металургійний комбінат».
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05441447.
Адреса: 93000, Перевальський район, сел. Бугаївка, вул. Центра�

льна, 15.
Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Відомості про об’єкт: будиночки двоповерхові площею 159,4 м2;

46,7 м2; сторожка площею 32,7 м2; гараж, 3 сараї, 2 дерев’яних буди�
ночки, дитячий басейн бетонний, ворота, вбиральня.

Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекористу�
вання покупець вирішує самостійно.

Вартість об’єкта без — ПДВ — 22 300 грн., ПДВ 4 460 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 26 760 грн.
Умови продажу:
збереження профілю; утримання об’єкта та прилеглої території

в належному санітарно�технічному стані; зміна та реконструкція си�
стем тепло�, водо та енергопостачання за згодою з експлуатацій�
ними організаціями; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в
оренду іншим юридичним та фізичним особам без збереження зо�
бов’язань, на яких його було придбано; покупець відшкодовує ви�
трати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; переможець
аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або
укладання договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує продавцю не�
устойку в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на
аукціоні.

Продаж об’єкту здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час роз�

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37183506900001, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової
ціни (2 676 грн.) вносяться на р/р № 37316006000535 в УДК у Луган�
ській області, МФО 804013, код 13398493, одержувач —Регіональ�
не відділення ФДМУ по Луганській області.

Термін прийняття заяв — протягом 47 днів від дня опублікування
цієї інформації.

Аукціон буде проведено через 50 днів від дня опублікування
цієї інформації.

Ознайомитись з об“єктом можна за місцем знаходження об’єкта.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відді�

лення ФДМУ по Луганській області. Адреса: м. Луганськ, пл. Героїв
ВВВ,3а, каб. 201, тел.58�53�39.

ІHФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта групи Ж —

плавального басейну
Назва об’єкта: плавальний басейн, що знаходиться на балансі

Донбаського гірничо�металургійного інституту.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 02070708.
Адреса: 94200, м. Алчевськ, проспект Леніна, 16в.
Призначення об’єкта: надання оздоровчих послуг.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля з підвалом загаль�

ною площею 1233,3 м2. Потребує капітального ремонту.
Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекористу�

вання покупець вирішує самостійно.
Вартість об’єкта без  ПДВ — 58 056 грн., ПДВ — 11 611,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 69 667,20

грн.
Умови продажу:
збереження профілю; утримання об’єкту та прилеглої території

в належному санітарно�технічному стані; зміна та реконструкція си�
стем тепло�, водо та енергопостачання за згодою з експлуатацій�
ними організаціями; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в
оренду іншим юридичним та фізичним особам без збереження зо�
бов’язань, на яких його було придбано; покупець відшкодовує ви�
трати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; переможець
аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або
укладання договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує продавцю не�
устойку в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на
аукціоні.

Продаж об’єкту здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. та кошти під час розра�

хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№37183506900001, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової
ціни (6 967 грн.) вносяться на р/р №37316006000535 в УДК у Луган�
ській області, МФО 804013, код 13398493, одержувач —Регіональ�
не відділення ФДМУ по Луганській області.

Термін прийняття заяв — протягом 47 днів від дня опублікування
цієї інформації.

Аукціон буде проведено через 50 днів від дня опублікування
цієї інформації.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відді�

лення ФДМУ по Луганській області. Адреса: м. Луганськ, пл. Героїв
ВВВ,3а, каб.201, тел.58�53�39.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — клубу (недіючого), що не ввійшов до статутного
фонду ВАТ «Великомостівський  Агротехсервіс»

 (ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: клуб (недіючий), що не ввійшов до статутного фо�

нду ВАТ «Великомостівський Агротехсервіс».
Адреса об’єкта: 80074,  вул. Львівська,111, м. Великі Мости, Со�

кальський район.
Балансоутримувач: Відкрите акціонерне товариство «Великомо�

стівський Агротехсервіс»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00905577.
Адреса балансоутримувача: 80074, вул. Львівська, 111, м. Великі

Мости, Сокальський район, Львівська область.
Призначення об’єкта: проведення культурно�масових заходів.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: окремо розташована

одноповерхова цегляна  будівля загальною площею 304,9 м2, рік
побудови 1930. Земельна ділянка окремо не виділена. Питання зе�
млекористування земельною ділянкою покупець вирішує з органом
місцевого самоврядування після укладення договору купівлі�
продажу відповідно до законодавства.

Умови  продажу:
можливе перепрофілювання об’єкта; відчуження об’єкта прива�

тизації, обтяженого відповідними зобов’язаннями за договором по�
дальшого  відчуження, погоджується органом приватизації, який
уклав договір купівлі�продажу; переможець аукціону, який відмови�
вся від підписання протоколу аукціону або укладення договору купі�
влі�продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 від�
сотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 24 051,30 грн. ПДВ —4 810,26
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 28 861,56
грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят одна гривня 56
коп.).

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти для розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок №
37180500900001 в банку УДК у Львівській області код банку (МФО)
825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 20823070.

Грошові кошти в розмірі 2 886,16 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок №
37310009000186, в банку УДК у Львівській області, код банку (МФО)
825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львівській області, код за
ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон відбудеться через 50 календарних днів після публі$
кації інформації в газеті «Відомості приватизації« в приміщенні
регіонального відділення.

Приймання заяв здійснюється протягом 47 календарних днів піс�
ля  публікації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: вул. Сі�
чових Стрільців, 3, м. Львів, РВ ФДМУ по Львівській області.

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

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності —

літнього кінотеатру «Космос»
Hазва об’єкта: літній кінотеатр «Космос».
Адреса об’єкта: 55200, м. Первомайськ Миколаївської області,

вул. Грушевського, 10а.
Призначення об’єкта: надання культурно�розважальних послуг.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля літнього кіноте�

атру, стіні цегелля, оштукатурені, дерев’яні, щитові, загальна площа
— 496,6 м2. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкту без ПДВ: 36 239 грн., ПДВ — 7 248
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 43 487
грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для уча�
сті в аукціоні: 4 349 грн.

Умови продажу:
використовувати об’єкт як культурно�розважальний заклад без

перепрофілювання; утримувати об’єкт у належному технічному та
санітарному стані, забезпечити дотримання санітарно�екологічних
норм, передбачених законодавством України; забезпечувати упо�
рядкування прилеглої до об’єкта території; об’єкт приватизації від�
чужується або здається в оренду з додержанням умов, на яких він
був придбаний; питання землекористування покупець вирішує са�
мостійно.

Відшкодування покупцем протягом 30 днів з моменту підписан�
ня договору купівлі�продажу витрат, пов’язаних з проведення не�
залежної оцінки, виготовлення технічної документації та прове�
дення аукціону, нотаріального оформлення договору купівлі�
продажу, надання повідомлення про продаж в засобах масової
інформації.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та грошові кошти в
розмірі 10% від початкової вартості продажу об’єкта приватизації
вносяться на поточний рахунок Первомайської міської ради №
35422008000645, код 04056575, банк: УДК у Миколаївській облас�
ті, МФО 826013.

Кошти за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37188038000645, одержувач — виконком міської ради, код
04056575, банк: УДК у Миколаївській області, МФО 826013.

Термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 47 календарних днів
від опублікування цієї інформації (з 8.00 до 17.00). Заява подається
уповноваженою особою особисто.

Аукціон відбудеться через 50 календарних днів від дня опу$
блікування цієї інформації за адресою: м. Первомайськ Мико$
лаївської області, вул. Революції, 54, Первомайська філія пів$
денно$товарної біржі, об 11.00.

Служба з організації та проведення аукціону: відділ комунальної
власності виконавчого комітету Первомайської міської ради Мико�
лаївської області, вул. Грушевського, 3, кімн. 411, тел. 5�49�69.
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СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні об’єкта групи Ж — бази відпочинку,

що знаходиться на балансі дочірнього підприємства
«Сумське спеціалізоване управління
№ 41» АТ «Харківстальконструкція»

Код  за ЄДРПОУ: 01413827.
Назва об’єкта: база відпочинку «Ворскла» (об’єкт недіючий).
Адреса: 42741, Сумська обл., Охтирський р�н, с. Климентове.
Балансоутримувач: дочірнє підприємство «Сумське спеціалізо�

ване управління № 41» АТ «Харківстальконструкція», 40007,  м. Су�
ми, вул.  Миргородська, 2.

Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Відомості про земельну ділянку, будівлі та споруди:  спальний ко�

рпус №1 (літ. А) — 3�поверхова панельна будівля, площа приміщень
— 343,2 м2; спальний корпус  № 2 (літ. В) — 2�поверхова панельна
будівля, площа приміщень — 238,4 м2 ; спальний корпус № 3 (літ. Б)
— 3 поверхова панельна будівля з підвалом, площа приміщень — 1
373,1 м2, в т. ч. підвалу — 346,1 м2;  комора (літ. Д) — одноповерхова
цегляна будівля площею 50,3 м2,; кухня (літ. Г) — одноповерхова це�
гляна будівля площею 29 м2; альтанка (літ. Ж) — дерев’яний каркас,
обшитий шифером, площею 21,7 м2;  2 вбиральні (літ. З, літ. К) пло�
щею по 2,7 м2; автодорога довжиною 332 м;  високовольтна (довжи�
ною 5 м)  та низьковольтна (довжиною 155 м), лінії електропере�
дач;  водонапірна башта;  трансформаторна підстанція;  автоцис�
терна; огорожа металева — 75,2 м2, дерев’яна —17,5 м2;  металеві
ворота;  земельна ділянка площею 0,810 га.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 53 746 грн., ПДВ — 10 749
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням  ПДВ — 64 495 грн.
Умови продажу:
збереження профілю протягом 5�ти років; питання землекорис�

тування покупець вирішує самостійно за порядком, визначеним чин�
ним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви  в розмірі  17 грн. та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Ре�
гіонального відділення ФДМ України по Сумській області №
37189500900001, банк: УДК в Сумській  області, м. Суми,  МФО
837013,  код 21124686.

Грошові кошти в розмірі  6 450 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості  продажу, вносяться на рахунок Регіонального відділен�
ня  ФДМУ по Сумській області № 37317008000026, банк: УДК у Сум�
ській області , м. Суми ,  МФО 837013 , код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 18 жовтня  2004 року.
Аукціон буде проведено 22 жовтня 2004 року об 11$й год.  за

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта групи Ж —

профілакторію, що знаходиться на балансі ВАТ
«Шосткинський завод хімреактивів»

Код  за ЄДРПОУ: 05761264.
Назва об’єкта: профілакторій (об’єкт недіючий).
Адреса: 41107, Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Шосткин�

ський завод хімічних реактивів», 41107, Сумська обл., м. Шостка,
вул. Щербакова, 1.

Призначення об’єкта: оздоровлення працівників підприємства.
Відомості про об’єкт: окрема цегляна будівля, що складається з

двох частин — одноповерхової та двоповерхової, з’єднаних між со�
бою галереєю, загальна площа приміщень — 1112,9 м2, у т.ч. під�
вал площею 87,8 м2; обладнання кухні, господарський інвентар, ме�
дичне обладнання (всього 71 одиниця).

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви�
ділялась.

Вартість продажу без ПДВ — 186 022 грн., ПДВ — 37 204, 4 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ – 223 226,

4 грн.
Умови продажу:
збереження профілю протягом 5 років; питання землекористу�

вання покупець вирішує самостійно.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час роз�

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Ре�
гіонального відділення ФДМ України по Сумській області №
37189500900001, банк: УДК в Сумській  області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 22 323 грн., що становить 10% від почат�
кової вартості  продажу, вносяться на рахунок Регіонального відді�
лення  ФДМУ по Сумській області № 37317008000026, банк: УДК у
Сумській області, м. Суми, МФО 837013,  код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв —18 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведено  22 жовтня 2004 року об 11$й год.  за

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

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

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  повторний продаж на аукціоні зі зниженням початкової
ціни на 30 %  об’єкта групи Ж — дитячого садка з майном,

що  знаходиться на балансі СВК «Україна»
Назва об’єкта: дитячий садок з майном.
Адреса об’єкта: 63010,Харківська область, Валківський район, с.

Новий Мерчик, проспект Перемоги, 3.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ  0540435,  сільськогосподар�

ський виробничий кооператив «Україна», адреса: 63010,Харківсь�
ка область, Валківський район, с. Новий Мерчик, вул.Радянська,7.

Призначення об’єкта: організація виховання і дозвілля дітей.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля дитячого садка літ. А�

2,  загальною площею 1 105,7 м2, рік забудови —1982; сарай літ. Б
загальною площею 14,2 м2, рік забудови — 1982; сарай з підвалом
літ. В загальною площею 66,9 м2, рік забудови —1982; навіси — 3

од.,  електроплита — 3 од., електром’ясорубка — 1 од., опори ліній
електропередач — 7 од., малі архітектурні форми — 12 од., паркан,
асфальтові доріжки, озеленення.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви�
ділена. Питання оренди або постійного користування земельною
ділянкою покупець вирішує самостійно після укладання договору
купівлі�продажу.

Вартість продажу без ПДВ — 25 592 грн., ПДВ — 5 118,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 30 710,40

грн. ( знижено на 30%).
Умови продажу об’єкта:
можливе перепрофілювання відповідно до Закону України «Про

дошкільну освіту», але без зміни призначення щодо надання соціа�
льних послуг населенню, використання будівлі для роботи з дітьми;
не відчужувати об‘єкт приватизації до сплати його повної вартості;
в разі подальшого відчуження об‘єкта приватизації погодити це від�
чуження з Регіональним відділенням ФДМУ по Харківській області в
період дії зобов’язань; відшкодувати регіональному відділенню ви�
трат, пов’язаних з підготовкою об’єкта до приватизації; вжити за�
ходів щодо закріплення земельної ділянки відповідно до вимог чин�
ного законодавства.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�
ми.

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

Грошові кошти в розмірі 3 071,04 грн., що становить 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Ре�
гіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код
за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділення
ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділен�
ня 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 фі�
зичних осіб приймаються за адресою: м. Харків, Держпром, 3�й під’�
їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для довідок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11 годині 22 жовтня 2004 року в
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Хар$
ків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 4$й під’їзд, 3$й поверх.

Останній день приймання заяв —18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта групи Ж — клубу,

що знаходиться на балансі ВАТ «Савинський цукровий завод»
(ціна знижена на 30%)

Назва об’єкта: клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Савинський
цукровий завод»

Адреса об’єкта: 64270, Харківська область, Балаклійський район,
смт Савинці, вул. Гагаріна, 11.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00373267, ВАТ «Савинський
цукровий завод», 64270, Харківська область, Балаклійський район,
смт Савинці.

Призначення об’єкта: проведення культурно�масових заходів;
використовується за призначенням.

Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова цегляна будівля
— клуб (літ. А�1) загальною площею 301,2 м2 1958 року забудови.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви�
ділена. Питання оренди, або постійного користування земельною
ділянкою покупець вирішує самостійно після укладання договору
купівлі�продажу.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 830 грн., сума ПДВ —
2 366 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 14 196
грн.

Умови продажу об’єкта:
збереження профілю протягом 5 років; не відчужувати об’єкт при�

ватизації до сплати його повної вартості; в разі подальшого відчу�
ження об’єкта приватизації, погодити це відчуження з Регіональ�
ним відділенням ФДМУ по Харківській області; сплатити продавцю
витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�
ми.

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

Грошові кошти в розмірі 1 419,60 грн., що становить 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Ре�
гіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код за
ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділення
ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділен�
ня 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. Хар�
ків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для дові�
док 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11.00 22 жовтня 2004 року в при$
міщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:  м. Харків,
пл. Конституції, 1, Палац Праці, 4$й під’їзд, 3$й поверх.

Останній день приймання заяв —18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

ЧЕРHІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІHФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст

Чернівецької області — їдальні з обладнанням, що перебуває
на балансі ТОВ  «Завод будівельних конструкцій»

Hазва об’єкта: їдальня з обладнанням, що перебуває на балансі
ТОВ «Завод будівельних конструкцій».

Адреса: 58000, м. Чернівці, пров. Індустріальний , 2.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про будівлю  та обладнання: цегляна одноповерхова

прибудована будівля. Загальна площа — 317,9 м2, в т.ч. основні при�
міщення площею197,2 м2; підсобні приміщення площею120,7 м2.
Вхід в приміщення здійснюється з території ТОВ «Завод будівель�
них  конструкцій», територія біля будинку опоряджена, під’їзні до�
роги мають тверде покриття. Рік побудови — 1960.

Обладнання: котел КПЕ СМ�60; холодильний прилавок.
Відомості про земельну ділянку: окремо земельна ділянка не від�

ведена. Питання приватизації (оренди) земельної ділянки  вирішу�
ється за ініціативою покупця після укладання договору купівлі�
продажу об’єкта.

Умови продажу:
можливе перепрофілювання об’єкта; утримання об’єкта та при�

леглої території у належному cанітарно�технічному стані; здійснен�
ня заходів щодо захисту навколишнього середовища, дотримання
екологічних норм та правил пожежної безпеки.

Вартість продажу без ПДВ — 72 871,00 грн.,  ПДВ —14 574,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 87 445,20

грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової вартості

продажу об’єкта приватизації,—  8 744,52 гривень та  реєстрацій�
ний збір за подання заяви на участь в аукціоні в розмірі 17,00  гри�
вень вносяться грошовими коштами  на р/р № 37319501800002 Ре�
гіонального  відділення  Фонду  державного майна України по Чер�
нівецькій  області  в Управлінні Державного казначейства у Черніве�
цькій області,  МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на р/р №37189501900002 Регіонального відділення Фонду
державного  майна України по Чернівецькій області в Управлінні Дер�
жавного казначейства у Чернівецькій області, МФО 856135, іден�
тифікаційний код 21432643.

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

Аукціон буде проведено  22.10.2004 за адресою: м. Чернів$
ці, вул. Л. Кобилиці, 21а, о 12$й год.

Кінцевий термін прийняття заяв: 18.10.2004.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз�

ташування з дозволу регіонального відділення.
Служба з  організації та  проведення аукціону: Регіональне відді�

лення Фонду державного майна України по Чернівецькій області,
адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,21а, телефон для дові�
док: 55�75�28.

ІHФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст

Чернівецької області — клубу, що  перебуває на балансі ТОВ
«Завод будівельних конструкцій»

Hазва об’єкта: клуб, що перебуває на балансі ТОВ «Завод буді�
вельних конструкцій».

Адреса: 58000, м. Чернівці, пров. Індустріальний , 2.
Призначення об’єкта: проведення культурно�масових заходів.
Відомості про об’єкт: приміщення клубу розміщені на 2�му пове�

рсі двоповерхової цегляної будівлі. Загальна площа приміщень —
294,0 м2, в т.ч.: сходова клітина першого поверху площею 13,5 м2,
сходова клітина другого поверху площею 25,9 м2; гримерна пло�
щею 19,0 м2; клуб площею 217,3 м2; гримерна площею 9,2 м2; гри�
мерна площею 9,10 м2. На першому поверсі розташовані пилорам�
ний цех та побутові приміщення, що належать ТОВ «Завод будіве�
льних конструкцій». Вхід в приміщення здійснюється з території за�
воду через  сходову клітину. Територія біля будинку опоряджена, під’�
їзні дороги мають тверде покриття. Рік будівництва — 1960.

Відомості про земельну ділянку: окремо земельна ділянка не
відведена.

Умови продажу:
можливе перепрофілювання об’єкта приватизації; утримання

об’єкта та прилеглої території у належному cанітарно�технічному
стані; здійснення заходів щодо захисту навколишнього середови�
ща, дотримання екологічних норм та правил пожежної безпеки; пи�
тання землекористування покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ — 48 600,00 грн.,  ПДВ — 9 720,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ – 58 320,00

грн.
Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової вартості

продажу об’єкта приватизації,—  5 832,00 грн. та  реєстраційний
збір за подання заяви на участь в аукціоні в розмірі 17,00  гривень,
вносяться грошовими коштами  на р/р № 37319501800002  Регіона�
льного  відділення  Фонду  державного майна    України   по  Черніве�
цькій   області  в Управлінні Державного казначейства у Чернівецькій
області,  МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на р/р №37189501900002  Регіонального відділення Фонду
державного майна  України по Чернівецькій області в Управлінні Дер�
жавного казначейства у Чернівецькій області, МФО 856135, іден�
тифікаційний код 21432643.

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

Аукціон буде проведено 22.10.2004 за адресою: м. Чернів$
ці, вул. Л. Кобилиці, 21а, о 12$й год.

Кінцевий термін прийняття заяв:  18.10.2004 .
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз�

ташування з дозволу регіонального відділення.
Служба з  організації та  проведення аукціону: Регіональне відді�

лення Фонду державного майна України по Чернівецькій області,
адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,21а, телефон для дові�
док  55�75�28.

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний  продаж на аукціоні об’єктів державної

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

нду та  знаходиться на балансі  ВАТ «Великозагорівське» (недію�
чий).

Адреса: 16450, Борзнянський район, с. Велика Загорівка, вул.
Радгоспна, 14.

Балансоутримувач: ВАТ «Великозагорівське», 16450, Борзнян�
ський район, с. Велика Загорівка, вул. Радгоспна, 1.

Призначення об’єкта: дошкільне виховання дітей.
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Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1962 року,
дах шиферний, загальною площею 373,3 м2.

Відомості про земельну ділянку: не відведена, питання землеко�
ристування покупець вирішує самостійно з органами місцевого са�
моврядування згідно з чинним законодавством.

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

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

Умови продажу об’єкта:
збереження профілю об’єкта; утримування об’єкта та прилеглої

території відповідно до санітарно�екологічних норм.
2. Код за ЄДРПОУ: 00495160.
Назва об’єкта: лазня, яка не ввійшла до статутного фонду та  зна�

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

дах шиферний, загальна площа 187,2 м2.
Відомості про земельну ділянку: не відведена, питання землеко�

ристування покупець вирішує самостійно з органами місцевого са�
моврядування згідно з чинним законодавством.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 860 грн., ПДВ — 1 372 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

8 232 грн.
Умови продажу об’єкта: збереження профілю об’єкта протягом

п’яти років; утримування об’єкта та прилеглої території відповідно
до санітарно�екологічних норм.

Сплата за об’єкти приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час роз�

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

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта при�
ватизації 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: 8 листопада 2004 .
Аукціон буде проведений 12 листопада  за адресою: 14000,

м. Чернігів, вул. Київська, 14а об 11$й год.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відді�

лення 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’єктами можна за місцем їх розташування.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта групи Ж

державної власності
Код за ЄДРПОУ: 30910983.
Назва об’єкта: лазня, яка не ввійшла до статутного фонду с/г ТОВ

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

загальною площею 121,2 м2;  дах —азбестоцементні листи.
Земельна ділянка не виділялась. Питання землекористування по�

купець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування
згідно з чинним законодавством.

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

1 932 грн.
Умови продажу:
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�

ми; утримання об’єкта та прилеглої території у відповідності до са�
нітарно�екологічних норм; без збереження профілю об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код
14243893, банк одержувача � УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.

Грошові кошти в розмірі 193,2 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код
14243893, банк одержувача � УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.

Аукціон буде  проведений 12 листопада 2004 року об 11$й год.
за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.

Кінцевий термін прийняття заяв — 8 листопада 2004 р.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відді�

лення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 176�302, час роботи: з 8�00 до
17�00, крім суботи та неділі.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування.

ГРУПА Е

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — державної частки у статутному фонді спільного
українсько$чеського підприємства ТОВ «Алфаінтерпласт»

(початкова ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: державна частка (30 відсотків) у статутному фонді

спільного українсько�чеського підприємства товариства з обмеже�
ною відповідальністю «Алфаінтерпласт».

Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 76а.
Балансоутримувач: спільне українсько�чеське підприємство з об�

меженою відповідальністю «Алфаінтерпласт», Волинська обл., м.
Луцьк, вул. Рівненська, 76а.

Код за ЄДРПОУ: 20054570.
Інформація про об’єкт: основним предметом діяльності товариства

є випуск товарів народного споживання із пластичних мас (ящики).
Баланс активів і пасивів товариства станом на І кв. 2004 р. — 691,1

тис. грн.
Дебіторська заборгованість станом на І кв. 2004 р. — 141,6 тис. грн.
Кредиторська заборгованість станом на І кв. 2004 р. — 98,8 тис. грн.
Чисельність працюючих станом на І кв. 2004 р. — 11 осіб.
Рентабельність, (%): 2002 р. — 10; 2003 р. — 9,7.
Вартість без ПДВ: 49 500 грн.
Сума ПДВ: 9 900 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ —59 400 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта:

5 940 грн.

Умови продажу: засоби платежу — грошові кошти; покупець спла�
чує продавцеві витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до прива�
тизації.

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

Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області гро�
шові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу за об’єкт для уча�
сті в аукціоні.

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

Призначення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбані об’єкти приватизації здійснюються на

р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014. Призначення
платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватиза�
ції гр. А.

Аукціон відбудеться 11 жовтня 2004 року о 10.00 за адре$
сою: м. Луцьк, Київський майдан, 9.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 7 жовт�
ня 2004 р.

Ознайомитись з об’єктом можна за його місцезнаходженням.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відді�

лення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київський майдан, 9,
тел. (03322) 4�00�57, 4�34�92.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Одеській області повідомляє, що у липні 2004 р. регіональним
відділенням приватизовано способом викупу об’єкт групи Е
— державну частку (68%) у статутному фонді спільного під$
приємства «Одеське морське агентство» ЛТД (СП «Одема�
ра» ЛТД), що знаходиться за адресою: м. Одеса, Митна пло�
ща, 1.

Об’єкт приватизовано юридичною особою за 109 165,20
грн., у т. ч. ПДВ — 18 194,20 грн.
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НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА Д

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Школа на 1 176 учнів із загальношкільними приміщеннями (ІІ чер�

га) за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Калініна,
38. Приватизовано юридичною особою за 796 702 грн., у т. ч. ПДВ
— 132 784 грн. (комунальна власність).

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
48�квартирний житловий будинок за адресою: Чернівецька обл.,

м. Кіцмань, вул. Незалежності, 2. Приватизовано фізичною особою
за 31 060,80 грн., у т. ч. ПДВ —  5 176,80 грн. (комунальна власність).

Аукціон

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Незавершене будівництво 46�квартирного житлового будинку

УКБ облдержадміністрації за адресою: Закарпатська обл., м. Бе�
регове, вул. Лоняї, 18. Приватизовано юридичною особою за
300,605 грн., у т. ч. ПДВ — 50,101 грн.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
16�квартирний житловий будинок, що знаходиться на балансі

ВАТ «Кіровський», за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградсь�
кий р�н, с. Вільне, вул. Леніна, 18. Приватизовано юридичною осо�
бою за 6 040,0 грн., у т. ч. ПДВ — 1 006,67 грн.

В інформації Регіонального відділення по Харківській обла�
сті, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від
11.08.2004 № 31 (319) на сторінці 25, про продаж на аукціоні
за методом зниження ціни лота об’єкта незавершеного буді�
вництва — клубу�їдальні на 360 місць на базі відпочинку «Роси�
нка», абзац 3 викласти в такій редакції: «Назва, код за
ЄДРПОУ та адреса балансоутримувача: ВАТ «Харківський еле�
ктротехнічний завод «Укрелектромаш», 00213799; 61005, м.
Харків, вул. Іскринська, 37».

В інформації Регіонального відділення по Запорізькій обла�
сті, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від
20.08.2004 № 32 (320) на сторінці 16, про продаж на аукціоні
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва — цеху
штамповки кузовів, термін та місце проведення аукціону слід
читати:

«Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11.00 за ад�
ресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105 (інститут «Запоріжвод�
госп», актовий зал, п’ятий поверх) філією «Запорізький аукці�
онний центр». Реєстрація заявників буде здійснюватися в день
проведення аукціону з 9.00 до 10.45».

Регіональне відділення по Київській області повідомляє, що
аукціон з продажу об’єкта незавершеного будівництва —
24�квартирного житлового будинку, що перебуває на балансі
ВАТ «Муліт», за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Кор�
сунська, 171в («Відомості приватизації» від 30.07.04 № 29 (317),
призначений на 6 вересня 2004 року, не відбудеться.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе объекта незавершенного

строительства, принадлежащего
Автономной Республике Крым

Название объекта: не завершенный строительством оздорови�
тельный лагерь на 400 мест.

Адрес балансодержателя: балансодержателя нет.
Адрес объекта:  АРК, г. Евпатория, пос. Заозерный.
Стоимость продажи  без НДС — 540 000 (пятьсот сорок тысяч)

гривен.
НДС составляет: 108 000 (сто восемь тысяч) гривен.
Начальная стоимость продажи объекта с учетом НДС: 648 000

(шестьсот сорок восемь тысяч) гривен.
Сведения об объекте: не завершенные строительством здания и

сооружения оздоровительного лагеря на 400 мест, в том числе: кор�
пус № 9 (спальный корпус) площадью застройки 1363 м2, готовность
здания — 40%; корпус № 6 (спальный корпус) площадью застройки
423,6 м2, готовность здания — 7%; корпус № 7 (спальный корпус) пло�
щадью застройки 440,8 м2, готовность здания — 10%; корпус № 3
(вестибюльно�приемный корпус) площадью застройки 182 м2, гото�
вность здания — 14%; корпус № 2 (служебно�бытовой) площадью
застройки 528,3 м2, готовность здания — 28%; корпус № 4 (столовая)
площадью застройки 958 м2, готовность здания — 43%, корпус № 10
(спальный корпус) площадью застройки 440,8 м2, готовность зда�
ния — 2%; корпус № 11 (энергоблок) площадью застройки 135 м2,
готовность здания — 58%, проходная (здание № 34) готовностью
100%. Под объект незавершенного строительства был выделен уча�
сток 45 000 м2, в том числе 2000 м2 пляжной зоны.

 Тип фундамента зданий ленточно�железобетонный; стены из
блоков пильного известняка; перегородки кирпичные; полы (спа�
льные корпуса № 9, 7) бетонные; перекрытия (спальные корпуса
№ 9, 7, 6, 4) железобетонные; полы (спальные корпуса № 9, 7) бе�
тонные; крыша  (столовая № 4) рулонная.

Отделочные, внутренние санитарно�технические и электроте�
хнические устройства  не выполнялись.

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

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

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

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

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

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

Плата за регистрацию заявления для участия в аукционе в сумме
17,00 (семнадцать) гривен и оплата за объект приватизации вно�
сятся на р/с № 37187020016362, получатель: Фонд имущества Ав�
тономной Республики Крым, реквизиты: Управление Государствен�
ного казначейства в АРК, г. Симферополь, код по ОКПО 00036860,
МФО 824026.

Денежные средства в размере 64 800 (шестьдесят четыре тысячи
восемьсот) гривен, что составляет 10% от начальной стоимости про�
дажи объекта, вносятся на р/с № 37323000016362, получатель: Фонд
имущества Автономной Республики Крым, реквизиты: Управление Го�
сударственного казначейства в АРК, г. Симферополь, код по ОКПО
00036860, МФО 824026.

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

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

Аукцион состоится 5 октября 2004 года в 11.00 по адресу: г.
Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 37, Фонд имуще$
ства Автономной Республики Крым.

Справки по адресу: 95015, г. Симферополь, ул. Севастопольс�
кая, 17, каб. 37, тел. 24�13�19, Фонд имущества Автономной Респу�
блики Крым.

ИНФОРМАЦИЯ
о продаже на аукционе объекта незавершенного
строительства государственной собственности

Название объекта: не завершенная строительством площадка
ЗЖ военного городка № 189 со строениями, находящаяся на бала�
нсе Национального центра управления и испытаний космических
средств.

Адрес балансодержателя: г. Евпатория, 19.
Адрес объекта: г. Евпатория, пос. Молочное.
Стоимость продажи без НДС — 255 443,00 (двести пятьдесят пять

тысяч четыреста сорок три) грн.
НДС составляет: 51 088,60 (пятьдесят одна тысяча восемьдесят

восемь грн. 60 коп.).
Начальная стоимость продажи объекта с учетом НДС:

306 531,60 (триста шесть тысяч пятьсот тридцать одна
грн. 60 коп.).

Сведения об объекте: объект состоит из четырех отдельно стоя�
щих одноэтажных зданий, расположенных в пос. Молочном. Пло�
щадь земельного участка 13,403 га.

1. Склад — одноэтажное каменное здание прямоугольной фор�
мы размерами 30х9 м. Площадь застройки — 270,0 м2. Строитель�
ный объем — 1 620 м3. Высота здания — 6 м. Наружные стены из
альминских крупных блоков пильного известняка; столбы из кам�
ня�ракушечника, крыша — плоская, совмещенная с перекрытия�
ми, полы бетонные.

2. Гараж на 16 автомобилей — одноэтажное каменное здание
прямоугольной формы размерами 36х18 м. Площадь застройки —
648,0 м2. Строительный объем — 3888 м3. Высота здания — 6 м.
Наружные стены из альминских крупных блоков пильного извест�
няка; крыша и полы отсутствуют. В наличии 15 сборных железобе�
тонных парапетных плит.

3. Контрольно�технический пункт — одноэтажное каменное зда�
ние прямоугольной формы размерами 16х6 м. Площадь застройки
— 96,0 м2. Строительный объем — 228 м3. Высота здания — 3 м.
Наружные стены из альминских крупных блоков пильного извест�
няка; крыша — плоская, совмещенная с перекрытиями, полы от�
сутствуют.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13
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4. Контрольно�технический пункт — одноэтажное каменное зда�
ние прямоугольной формы размерами 16х6 м. Площадь застройки
— 96,0 м2. Строительный объем — 228 м3. Высота здания — 3 м.
Наружные стены из альминских крупных блоков пильного извест�
няка; крыша — плоская, совмещенная с перекрытиями, полы от�
сутствуют.

Строительство объектов было начато в 1987 г. Имеются приобре�
тенные строительные материалы, завезенные на строительную
площадку и не использованные для строительства, пригодные для
использования (5 шт. альминских крупных блоков из пильного изве�
стняка). Мероприятия по консервации не проводились, строитель�
ная площадка не ограждена.

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

Условия продажи:
1. Условия дальнейшей эксплуатации объекта определяются по�

купателем (завершение строительства до 2009 г.).
2. Обеспечение требований охраны труда, экологической безо�

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

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

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

Плата за регистрацию заявления для участия в аукционе в сумме
17,00 (семнадцать) гривен и оплата за объект приватизации вно�
сятся на р/с № 37182500900001, получатель: Фонд имущества Ав�
тономной Республики Крым, реквизиты: Управление Государствен�
ного казначейства в АРК, г. Симферополь, код по ОКПО 00036860,
МФО 824026.

Денежные средства в размере 30 653,16 (тридцать тысяч шесть�
сот пятьдесят три грн. 16 коп.) грн., что составляет 10% от началь�
ной стоимости продажи объекта, вносятся на р/с №
37310000000002, получатель: Фонд имущества Автономной Рес�
публики Крым, реквизиты: Управление Государственного казначей�
ства в АРК, г. Симферополь, код по ОКПО 00036860, МФО 824026.

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

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

Аукцион состоится 5 октября 2004 года в 10.00 по адресу: г.
Симферополь, ул. Севастопольская, 17, Фонд имущества Ав$
тономной Республики Крым.

Справки по телефону: 95015, г. Симферополь, ул. Севастополь�
ская, 17, каб. 47, тел. 24�13�19, Фонд имущества Автономной Рес�
публики Крым.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні лабораторно$виробничого корпусу
Назва об’єкта: лабораторно�виробничий корпус.
Знаходиться на відповідальному збереженні у державного зовні�

шньоекономічного підприємства «Укркольорпром».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Кам’янська, 27а.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта незавершеного будівни�

цтва входять: лабораторно�виробничий корпус — 5�поверховий ад�
міністративний корпус будівельною готовністю 51% та прибудова�
ний до нього 3�поверховий виробничий корпус будівельною готов�
ністю 65,2%; склад довгомірів у блоці зі складом лаків, фарб та наві�
сом будівельною готовністю 57,8%; залізобетонна збірна огорожа
будівельною готовністю 60%. До будівельного майданчика є орга�
нізований автомобільний під’їзд з твердим покриттям, підведена
залізнична колія. Інженерні комунікації на об’єкті відсутні. На тери�
торії знаходяться будівельні матеріали: конструкції залізобетонних
огорож — 2 шт.; секції  тунелю для будівлі підземного комплексу —
6 шт.; стінові панелі — 3 шт.

Проектно�кошторисна документація відсутня.
Площа земельної ділянки під забудову — 0,39 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 434 817,00 грн., ПДВ — 86 963,40

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 521 780,40

грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівництва та вве�

дення об’єкта в експлуатацію за початковим призначенням або зі змі�
ною профілю протягом п’яти років від дня підписання акта приймання�
передачі об’єкта; заборона продажу об’єкта незавершеного будів�
ництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до мо�
менту завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію та
до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний
об’єкт; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколиш�
нього природного середовища під час добудови та подальшого вве�
дення в експлуатацію об’єкта приватизації; питання приватизації чи
оренди земельної ділянки та її розмір покупець вирішує самостійно з
місцевою радою в порядку, встановленому чинним законодавством.

Засоби платежу — грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу

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

Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 52 178,04 грн., що стано�
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять на ра�
хунок № 37311009001104 Управління Державного казначейства Укра�
їни у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ
13467337, Регіональному відділенню Фонду державного майна Укра�
їни по Дніпропетровській області до 30 вересня 2004 року (включно).

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

Аукціон відбудеться 4 жовтня 2004 року о 10.00 у філії «Дні$
пропетровський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: 49061, м. Дніпропетровськ,
вул. Ленінградська, 68, корп. 12, 4$й поверх, тел. 779$30$74.

Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення ФДМУ
по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м. Дніпропет�
ровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий термін прий�
няття заяв: 30 вересня 2004 року до 17.00. Ознайомитися з об’єк�
том можна в робочі дні за місцем його розташування.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні 36$квартирного житлового будинку,

що знаходиться на балансі Донецької залізниці
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01074957.
Адреса балансоутримувача: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68.
Назва об’єкта: 36�квартирний житловий будинок, що знаходить�

ся на балансі Донецької залізниці.
Адреса:  86000, м.  Донецьк, вул. Благонравова, 1.
Площа земельної ділянки — 0,26 га.
Ступінь будівельної готовності — 11,54%.
Відомості про об’єкт: на будівельному майданчику виконані ро�

боти по будові буронабивних паль по периметру фундаменту на
площі 287,55 м2, виконано благоустрій прилеглої території.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 29 684 грн.
ПДВ — 5 936 грн. 80 коп.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ — 35 620

грн. 80 коп. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу: можлива зміна первісного призначення об’єкта;

покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести об’єкт в
експлуатацію протягом п’яти років від дати нотаріального
посвідчення договору купівлі�продажу; забороняється продаж об’�
єкта та земельної ділянки, на якій він розташований, до завершення
будівництва та введення об’єкта в експлуатацію; покупець зобов’я�
заний забезпечити дотримання правіл техніки безпеки, санітарно�
екологічних норм, передбачених законодавством України.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р № 37187561900001,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
в Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 3 563 грн., що становить 10% від
початкової ціни продажу об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034 в банк УДК в Донецькій області, МФО 834016,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області.

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

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукціону. За�
яви 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 державного майна України по
Донецькій області, каб. 439а.

 Аукціон буде проведено на 34$й 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. Арте�
ма, 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.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів

незавершеного будівництва (ціна знижена на 30%)
1. Назва об’єкта: невстановлене устаткування та обладнання,

придбане для об’єкта незавершеного будівництва — Експери$
ментальної фабрики спортивного інвентарю м. Сколе (с. Дуби�
но), Львівська область.

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

1 Манометр МТС'711,1992 1

2 Градирні ККТ'9, 1990 2

3 Шафа упр.котл. 230/3,1991 1

4 Шафа упр. котл. 230/4,1991 1

5 Шафа упр. котл. 230/5,1991 1

6 Ящик БВП'1, 1991 3

7 Машина КУ'002, 1991 1

8 Візок накопичувальний ТНШ1, 1991 4

9 Транспортер ТУ'01, 1991 1

10 Візок накопичувальний РМНК'3, 1991 1

11 Конвеєр КПП'1, 1993 1

12 Пристрій для клею УКК1, 1991 1

13 Пристрій для транспортування рулонів УПП'2, 1991 7

14 Пристрій для передачі напівфабрикатів УПП'4, 1991 1

15 Пристрій для транспортування рулонів УТ'22, 1991 5

16 Пристрій для транспортування рулонів УГК'1, 1991 10

17 Пристрій захисний для переробки клею УВК'1, 1991 3

18 Пристрій для передачі напівфабрикатівУПП'2, 1991 6

19 Пристрій для намазування деталей РМНК'5, 1991 1

20 Пристрій для намазування клею РМНК'3, 1991 2

21 Щити автоматичні, 1997 3

22 Конвеєр подачі готової продукції КПП'1, 1991 1

23 Зварювальний апарат ВД'306, 1991 1

24 Ліфт вантажний 427, 1993 1

25 Машина швейна 330'80, 1994 5

26 Машина швейна 3823кл, 1994 3

27 Машина швейна 1022м, 1994 2

28 Машина швейна СПР'1м, 1995 2

29 Прес МГП'2У, 1993 2

30 Кран'штабелятор, 1995 1

31 Прес ПГТП'45, 1995 1

32 Прес ПКТ'16'0, 1993 1

33 Машина розкрійна АСГ'13, 1995 1

34 Машина МФКТ, 1993 1

35 Компресор ПКСК'1, 1995 2

36 Ел. двигун 11кВт/980об., 1995 1

37 Ел. двигун 4АМ 5,5 кВт/1000об., 1995 1

38 Ел. двигун 5кВт/1000об., 1994 3

39 Стартер ВОС'220, 1990 150

40 Стартер СК'220, 1995 194

41 Лампи люмінесцентні ЛБ'40, 1995 80

42 Запірна арматура 12б2бк, 1996 10

43 Термометр ТГ2С'711, 1991 1

44 Пристрій для транспортування рулонів УТР'2, 1993 4

45 Манометр МТП'100, 1991 1

Обладнання знаходиться на балансі Дирекції з будівництва Екс�
периментальної фабрики спортивного інвентарю, адреса дирек�
ції: м. Сколе, вул. Данила Галицького, 52, ЗКПО 04864239.

Місце знаходження обладнання: с. Дубино, Сколівський район,
Львівська область.

Умови продажу: подальше використання за власним визначен�
ням покупця; передача невстановленого обладнання покупцеві
здійснюється після сплати повної вартості; у місячний термін з мо�
менту підписання акта прийому�передачі покупець зобов’язаний
вивезти придбане обладнання.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 39 116,33 грн., ПДВ —
7 823,27 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням  ПДВ —
46 939,6 грн.

Грошові кошти в розмірі 4 693,96 грн., що становить 10% від поча�
ткової 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 роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахун�
ковий рахунок № 37180500900001, одержувач коштів: Регіональне
відділення ФДМУ по Львівській області, код 20823070; банк одер�
жувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.

2. Назва об’єкта: Лопатинська лісопильна дільниця (балансо�
утримувач ДАП «Львівські авіалінії», адреса: 79000, м. Львів, аеро�
порт ЦА, код ЗКПО 01130644).

Місцезнаходження: смт Лопатин, Радехівський район, Львівська
область.

Відомості про технічний стан об’єкта: об’єкт складається з буді�
влі деревооброблювального цеху (пилорама) та гаражів з навісом,
огорожа цегляна, суцільна.

Пилорама являє собою одноповерхову цегляну будівлю розміра�
ми в осях 9,0х21,0 м, висотою 4,2 м. Виконано фундамент з бетон�
них блоків, цегляні стіни в 1,5 цеглини, металево�дерев’яні ферми
та шиферну покрівлю, підлога бетонна. Оштукатурення внутрішніх
стін та фасаду не виконано. Віконні та дверні прорізи відсутні. Еле�
ктропроводка та електроприлади відсутні. Виконано фундамент
під обладнання. Загальна площа пилорами — 165 м2.

Гаражі — одноповерхова будівля Г�подібної форми розмірами в
осях 30х6,26 +16,3х6,26 м. Виконано фундаменти, стіни та перего�
родки цегляні, залізобетонні перекриття з ребристих та пустотілих
плит та дерев’яне перекриття, шиферна покрівля, бетонна основа
під підлогу, частково виконано оштукатурення стін та встановлено
дверні та віконні прорізи на 50%. Частково проведена електропро�
водка. Висота будівлі — 3 м. Загальна площа гаражів — 211,4 м2.

Навіс — відкрита споруда з цегли, стіни товщиною в одну цеглину
та металевих колон на бетонній основі. Покрівля шиферна по дере�
в’яних брусках. Розміри — 4,6х20,0м. Стіни не обштукатурені. Ви�
сота — 2,2 м. Земляна основа. Площа навісу — 92 м2.

Цегляна огорожа — з червоної цегли товщиною 25 см, довжиною
150 м та висотою 2 м, фундамент бетонний. Зруйнована на 20%.

Питання земельної ділянки вирішується новим власником за вста�
новленим законом порядком після підписання договору купівлі�
продажу.

Площа земельної ділянки: 4,1 га.
Ступінь будівельної готовності: 65%.
Умови продажу: дотримання вимог щодо збереження охорони

навколишнього середовища згідно з чинним законодавством; за�
вершення будівництва без збереження первісного призначення об’�
єкта протягом п’яти років з моменту укладення договору купівлі�
продажу; заборона продажу об’єкта до завершення будівництва
та введення його в експлуатацію; у випадку відмови переможця ау�
кціону від підписання договору купівлі�продажу об’єкта в 5�денний
термін з дня затвердження протоколу аукціону сплачується штраф
в розмірі 20  відсотків від кінцевої ціни продажу ОНБ.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 25 729,2 грн., ПДВ — 5 145,84
грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням  ПДВ —
30 875,04 грн.

Грошові кошти в розмірі 3 087,5 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок №
37310009000186, одержувач коштів — Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській області, код за ЗКПО 20823070; банк одержу�
вача — УДК у Львівській області, МФО 825014.

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

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються ці кошти.
Заяви приймаються протягом 27 днів з моменту публікації інфор�

мації у «Відомостях приватизації».
Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публікації ін$

формації у «Відомостях приватизації» об 11.00 за адресою: м.
Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 2$й поверх, кімн. 40.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул. Січо�

вих Стрільців, 3, 2�й поверх, кімн. 40, тел./факс 72�49�10.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні повторно котельні

(знижка на 10%)
Назва об’єкта: котельня, що знаходиться на балансі ВАТ «Дніп�

робугводбуд».
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Очаків.
Відомості про об’єкт: будівля котельні, будівля хім. підготовки, на�

сосний розчинний вузол — каркас будівель з стінових панелей на
блочному фундаменті перекрито плитами; резервуар з залізобе�
тонних плит; будівля мазутної насосної станції — цегляна будівля.

Ступінь будівельної готовності: 30%.
Вартість продажу об’єкта: без ПДВ — 34 380 грн., ПДВ — 6 876

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 41 256

грн.
Умови продажу: завершити будівництво без збереження профі�

лю та ввести об’єкт в експлуатацію протягом 5 років від дати нота�
ріального посвідчення договору купівлі�продажу; забороняється від�
чуження об’єкта до моменту завершення будівництва та введення
його в експлуатацію; забезпечити дотримання вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час
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добудови та подальшого введення в експлуатацію; оформлення до�
кументації на право землекористування здійснюється покупцем в
установленому законодавством порядку; покупцю об’єкта може на�
даватися розстрочка платежу згідно з законодавством.

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

Грошові кошти в сумі 4 125,6 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості продажу об’єкта, вносяться на р/р № 37318006000049
в Управлінні Державного казначейства у Миколаївській області,
МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації цієї ін$
формації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, в конфе$
ренц$залі Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській об$
ласті, об 11.00.

Прийняття заяв для участі в аукціоні здійснюється з 8.00 до 17.00,
кінцевий термін — за три дні до початку аукціону.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Миколаївська обл.,
м. Очаків.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку

під розбирання
Назва об’єкта: житловий будинок, який знаходиться на балансі

ВАТ «Вознесенська агропромтехніка».
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул.

Зоряна.
Відомості про об’єкт: виконано — бутобетонний фундамент, сті�

ни будинку з силікатної цегли до рівня перекриття, приміщення під�
валу не перекрито плитами.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки — 0,18 га.
Ступінь будівельної готовності: 20%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 336 грн., ПДВ — 67,2 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 403,2 грн.
Умови продажу: розібрати об’єкт строком до одного року з моме�

нту переходу до покупця права власності на об’єкт; передати зе�
мельну ділянку з додержанням умов здачі відповідному органу міс�
цевого самоврядування протягом одного року після розбирання об’�
єкта; заборона відчуження об’єкта на термін його розбирання; за�
безпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навко�
лишнього природного середовища під час розбирання об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37184003000049 в Управлінні Державного казначейства у Мико�
лаївській області , МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.

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

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації цієї ін$
формації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, конфере$
нц$зал Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській об$
ласті, об 11.00.

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання реконструкції будови

Жовтневого РВВС, що знаходиться на балансі ВКБ УМВС
України в Миколаївській області

Назва об’єкта: реконструкція будови Жовтневого РВВС, який зна�
ходиться на балансі ВКБ УМВС України в Миколаївській області.

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

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

0,0375 га.
Ступінь будівельної готовності: 14%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 140 грн., ПДВ — 228 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 1 368

грн.
Умови продажу: погасити кредиторську заборгованість за об’єкт

в сумі 21 047 грн. протягом двох місяців від дати нотаріального посві�
дчення договору купівлі�продажу; розібрати об’єкт строком до од�
ного року з моменту переходу до покупця права власності на об’�
єкт; передати земельну ділянку з додержанням умов здачі відпові�
дному органу місцевого самоврядування протягом одного року піс�
ля розбирання об’єкта; заборона відчуження об’єкта на термін йо�
го розбирання; забезпечити дотримання вимог екологічної безпе�
ки, охорони навколишнього природного середовища під час роз�
бирання об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37184003000049 в Управлінні Державного казначейства по Мико�
лаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.

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

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації цієї ін$
формації в газеті за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20,
конференц$зал Регіонального відділення ФДМУ по Миколаїв$
ській області, об 11.00.

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання

двох житлових будинків
Назва об’єкта: два житлові будинки, що знаходяться на балансі

ВАТ «Доманівська райагропромтехніка».
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., смт Доманівка, вул.

Механізаторів.
Відомості про об’єкт: на кожному з двох будинків виконано — стрі�

чковий з/б фундамент, цоколь будинку з блоків ФСБ, стіни з шлако�
блоків, будинки перекрито з/б плитами.

Ступінь будівельної готовності: 20%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 800 грн., ПДВ — 160 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 960 грн.
Умови продажу: розібрати об’єкт строком до одного року з моме�

нту переходу до покупця права власності на об’єкт; передати зе�
мельну ділянку з додержанням умов здачі відповідному органу міс�
цевого самоврядування протягом одного року після розбирання об’�
єкта; заборона відчуження об’єкта на термін його розбирання; за�
безпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навко�
лишнього природного середовища під час розбирання об’єкта.

Грошові кошти в сумі 96 грн., що становить 10% від початкової ва�
ртості продажу об’єкта, вносяться на рахунок р/р №
37318006000049, в Управлінні Державного казначейства по Мико�
лаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Миколаївська
обл., смт Доманівка, вул. Механізаторів.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розраху�
нку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37184003000049 в Управлінні Державного казначейства по Мико�
лаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації цієї ін$
формації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, конфере$
нц$зал Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській об$
ласті, об 11.00.

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

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  повторний продаж на аукціоні  cолодовні

(ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва —  солодовня.
Адреса: Хмельницька обл., Кам’янець�Подільський р�н,  с. Дов�

жок, вул. Унявко, 1.
Балансоутримувач: державне підприємство «Довжоцький спир�

товий завод».
Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Кам’янець�

Подільський р�н, с. Довжок, вул.  Унявко, 1.
Характеристика об’єкта: споруда різновисотна — 2�поверхова

частина 18х48 м, висота 12 м; 5�поверхова частина 18х6 м, висота
18 м. Фундаменти — бетонні подушки, бетонні блоки. Стіни цегляні.
Перекриття — з/б плити. Покриття — три шари руберойду по утеп�
ленню з граншлаку. Дерев’яні двірні та віконні заповнення. Підлога
— цементна стяжка по бетону. Зовнішнє оздоблення — керамічна
плитка. Водопостачання з артезіанської свердловини. Змонтова�
на вентиляція, транспортер та установка РХДМ для зерна.

Земельна ділянка окремо не відведена.
Будівництво здійснювалось з 1979—1995 рр.
Вартість об’єкта зменшена на 30%, — 144 677,40  грн., ПДВ —

28 935,48 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 173 612,88

грн.
Умови продажу: добудова об’єкта протягом п’яти років без збе�

реження первісного призначення; забезпечення санітарних та еко�
логічних норм експлуатації об’єкта; заборона продажу об’єкта до
моменту завершення будівництва та введення його в експлуатацію;
оформлення документації на право землекористування здійсню�
ється покупцем в установленому законодавством порядку; відшко�
дування витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта до приватизації.

Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився від під�
писання протоколу аукціону або договору купівлі�продажу, грошові
кошти в розмірі 17 361,29 грн., що становить 10% від початкової ва�
ртості продажу об’єкта, не повертаються.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кош�
ти.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн., кошти під час розрахун�
ку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банку УДК у Хмельни�
цькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти  в розмірі 17 361,29 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хмельни�
цькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні  до 8 жовтня
2004 року включно.

Аукціон буде проведено 12 жовтня 2004 р. в 11.00 за адре$
сою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел. (249) 7�42�20.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Собо�
рна, 75, тел.79�56�16.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні прирейкової бази

 (ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — прирейкова

база.
Адреса: Хмельницька обл., м. Кам’янець�Подільський, вул. Мар�

шала Харченка, 2а.
Балансоутримувач: державне підприємство «Довжоцький спир�

товий завод».
Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Кам’янець�

Подільський р�н, с. Довжок, вул. Унявко, 1.
Характеристика об’єкта:  будівля прохідної із цегли розміром

12х12м, фундаменти з/б, перекриття — з/б плити, покрівля — три
шари руберойду, підлога — цементна стяжка по бетону, віконні та

дверні прорізи дерев’яні. Ступінь будівельної готовності — 80%;
будівля зерноскладу різновисотна. Одна частина одноповерхо�

ва, розміром 66х18м, висота до перекриття ферм — 5 м, стіни цег�
ляні, фундаменти з/б, перекриття з/б плитами. Ступінь будівельної
готовності — 70%. Друга частина згідно з проектом 3�поверхова,
розміром 9х18 м, висотою з перекриттям 4,8 м. Фактично наявні сті�
ни двох поверхів, перекриття першого поверху. Ступінь будівельної
готовності — 25%;

будівельний майданчик обнесений огорожею із бетонних плит,
ступінь будівельної готовності — 100%. Автомобільні дороги виси�
пані щебенем, ступінь будівельної готовності — 30%. Залізнична
колія довжиною 170 м від стрілочного переводу до тупика, ступінь
будівельної готовності — 100%. Розвантажувальна рампа із бетон�
них блоків довжиною 36 м, висотою 1,2 м, ступінь будівельної гото-
вності — 30%. Залізобетонні опори лінії електропередач, ступінь
будівельної готовності — 100%. Внутрішня каналізаційна мережа,
ступінь будівельної готовності — 50%.

Земельна ділянка: 1,4 га.
Будівництво здійснювалось з 1983—1997 рр.
Вартість об’єкта зменшена на 30% — 316 228,50 грн., ПДВ —

63 245,70 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 379 474,20

грн.
Умови продажу: добудова об’єкта протягом п’яти років без збе�

реження первісного призначення; забезпечення санітарно�
екологічних норм експлуатації об’єкта; заборона продажу об’єкта
до моменту завершення будівництва та введення його в експлуата�
цію; оформлення документації на право землекористування здійс�
нюється покупцем в установленому законодавством порядку; від�
шкодування витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта до привати�
зації.

Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився від під�
писання протоколу аукціону або договору купівлі�продажу, грошові
кошти в розмірі 37 947,42 грн., що становить 10% від початкової ва�
ртості продажу об’єкта, не повертаються.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кош�
ти.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн., кошти під час розрахун�
ку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банку УДК у Хмельни�
цькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти  в розмірі 37 947,42 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хмельни�
цькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні — до  8 жовтня
2004 року включно.

Аукціон буде проведено 12 жовтня 2004 року об 11.00 за ад$
ресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел. (249) 7�42�20.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Собо�
рна, 75, тел. 79�56�16.

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні  лікеро$горілчаного заводу

(ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — лікеро�

горілчаний завод.
Адреса: Хмельницька обл., м. Кам’янець�Подільський, вул. Пар�

хоменка.
Балансоутримувач: державне підприємство «Довжоцький спир�

товий завод».
Адреса балансоутримувача: Хмельницька обл., Кам’янець�

Подільський р�н, с. Довжок, вул.  Унявко, 1.
Характеристика об’єкта: будівля  овочесховища — одноповер�

хова, розміром 96х60 м, висота — 6м, фундаменти під колони ста�
канного типу, каркас — з/б колони, заповнення стін — навісні з/б
плити, перекриття — з/б плити. Ступінь  будівельної готовності —
30%;

будівля складу готової продукції — одноповерхова, каркасного
типу розміром 48х36 м, висота до перекриття — 6м, сітка колон
12х12, фундаменти бетонні, перекриття — з/б плити, заповнення
стін — навісні з/б плити. Ступінь будівельної — 70%;

будівля гаража на п’ять автонавантажувачів різновисотна — од�
ноповерхова частина розміром 6х12 м, висотою 3,6 м; двоповерхо�
ва частина розміром 12х18 м, висотою 6,2 м. Фундамент — з/з стрі�
чковий, стіни та перегородки цегляні, перекриття та покриття з/б
плити. Ступінь  будівельної готовності — 70%;

будівля трансформаторної підстанції одноповерхова, розміром
6х12 м, висота — 4,2 м, фундамент з/б стрічковий, стіни та перего�
родки цегляні, перекриття з/б плити. Ступінь  будівельної готовно-
сті — 80%;

будівля столової — одноповерхова, розміром 15х30м, висота —
3,6 м, фундаменти з/б стрічкові, стіни та перегородки цегляні, пере�
криття з/б плити, покрівля металева. Ступінь  будівельної готовно-
сті — 50%;

будівля адміністративно�побутового корпусу — триповерхова,
будівельною площею 648 м2, висота поверхів 3,3 м, фундаменти з/б
стрічкові, стіни та перегородки цегляні, частково оштукатурені, пе�
рекриття з/б плити, покрівля металева, віконні та дверні отвори де�
рев’яні. Ступінь будівельної готовності — 70%.

 Будівельний майданчик розташований на відстані 500 м від Хме�
льницького шосе і прилягає до залізничної колії «Кам’янець�
Подільський—Київ».

Земельна ділянка: 4,8 га.
Будівництво здійснювалось у 1994—1997 рр.
Вартість об’єкта зменшена на 30% — 1 060 029,60 грн., ПДВ: 212

005,92 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 1 272 035,52

грн.
Умови продажу: добудова об’єкта протягом п’яти років без збе�

реження первісного призначення; забезпечення санітарно�
екологічних норм експлуатації об’єкта; заборона продажу об’єкта
до моменту завершення будівництва та введення його в експлуата�
цію; оформлення документації на право землекористування здійс�
нюється покупцем в установленому законодавством порядку; від�
шкодування витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта до привати�
зації.

Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився від під�
писання протоколу аукціону або договору купівлі�продажу, грошові
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кошти в розмірі 127 203,55 грн., що становить 10% від початкової
вартості продажу об’єкта, не повертаються.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кош�
ти.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн., кошти під час розраху�
нку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банку УДК у Хмельни�
цькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти в розмірі 127 203,55 грн. , що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хмельни�
цькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні — до 8 жовтня
2004 року включно.

Аукціон буде проведено 12 жовтня 2004 року  об 11.00  за
адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел. (249) 7�42�20.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Собо�
рна, 75, тел. 79�56�16.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання зі

зниженням вартості на 30% об’єкта державної
власності — адміністративного будинку райвідділу

ВКБ УМВС України в Черкаській області
Код за ЗКПО: 08681880.
Адреса: 19500, Черкаська обл., м. Городище, пл. Миру, 16.
Призначення об’єкта: адміністративний будинок.
Загальний ступінь будівельної готовності — 10%.
Склад основних об’єктів: об’єкт знаходиться в центрі м. Городи�

ще і має асфальтовані під’їзди. Початок будівництва — 1995 рік. Сту-
пінь будівельної готовності — 10%. До складу об’єкта входять: адмі�
ністративний будинок: цегляний, за проектом чотириповерховий
будинок з підвалом; виконані роботи по влаштуванню фундаменту,
підвалу та цегляної кладки стін та перегородок першого та другого
поверхів; будівля в плані має форму літери Е, розмірами в осях
54,78х37,22 м, площа забудови — 2 119,6 м2; гараж на 8 автома�
шин: одноповерхова цегляна будівля площею 274,15 м2; виконані
роботи з влаштування фундаменту, стін, перекриття, даху, підлоги,
оглядових ям, воріт; трансформаторна підстанція: одноповерхова
цегляна будівля, площа забудови — 51,94 м2; виконані роботи з
закладання фундаментів, стін, перекриття.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка виділена окре�
мо площею 0,5 га.

Умови продажу:
протягом одного року з моменту переходу права власності на об’�

єкт незавершеного будівництва до покупця здійснити його розби�
рання та привести будівельний майданчик в належний стан відпо�
відно до вимог чинного законодавства з охорони навколишнього
середовища; протягом місяця після розбирання об’єкта та рекуль�
тивації земельної ділянки здійснити заходи щодо здачі земельної
ділянки органам місцевого самоврядування, якщо покупець відмо�
виться від права придбання земельної ділянки під забудову; до мо�
менту розбирання об’єкта та здачі земельної ділянки органам міс�
цевого самоврядування не відчужувати об’єкт незавершеного буді�
вництва.

Кредиторська заборгованість: 16 357 гривень.
Вартість продажу без ПДВ — 55 020 гривень, сума ПДВ — 11 004

гривні.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 66 024 гривні.
Грошові кошти в розмірі 6 602 грн., 40 коп., що становить 10% ва�

ртості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007 в
УДК в Черкаській  області, МФО 854018,  код 21368158, одержувач
— Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв: до 27 вересня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11$й годині за

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

ташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення ФДМУ по Черкаській області. Адреса: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 185, кімн. 445, тел.: 37�30�90, 45�75�29, час ро�
боти з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні другої черги АЗС із стоянкою
будівельних автомашин ЧСУМ (державна власність)

Код за ЗКПО: 01271066.
Адреса: м. Черкаси, вул. Сурікова, 14.
Призначення об’єкта: стоянка для будівельних автомашин.
Склад основних об’єктів: початок будівництва об’єкта —1991 р.,

призупинення — 1992 р. Будівельний майданчик знаходиться в про�
мисловій зоні м. Черкаси, частково огороджений, виконані роботи з
прокладання інженерних мереж, водопроводу і каналізації. На бу�
дівельному майданчику є матеріали, вироби, конструкції. Елемен�
ти будівель знаходяться в задовільному стані, значних руйнувань та
фізичних пошкоджень не виявлено. До складу об’єкта входять:

гараж на 25 спецмашин із закритою стоянкою — одноповерхова
цегляна будівля розмірами в осях (84,0х18,0 м). Виконані роботи по
закладанню залізобетонних фундаментів, оглядової ями, земляні
роботи, ступінь будівельної готовності — 60%;

будівля очищення мастил — двопрогінна будівля з розмірами про�
гонів 12 та 18 м і шагом колон 6 м, розміри будівлі в осях — 30х36 м,
змонтовані основні несучі колони каркасу, виконані земляні робо�
ти, фундаменти під колони;

будівля для миття машин і очисні споруди для стічних вод — одно�
поверхова цегляна будівля з розмірами в осях — 18,0х6,0 м. Частко�
во виконані роботи з закладання залізобетонних фундаментів, мо�
нолітного залізобетонного днища, стін із збірних залізобетонних
плит, земляні роботи;

КТП з диспетчерською — одноповерхова цегляна будівля розмі�
рами в плані 6,5х6,5 м та навісом над оглядовою ямою в плані

18,0х7,6 м. Частково виконані земляні роботи з риття котлована та
його засипці, влаштування фундаментів, сходів в оглядову яму;

огорожа — збірні залізобетонні плити 3х6 м і колони висотою 3,6
м виконана частково, довжиною 192 м;

водопровід і каналізація — труби чавунні напірні та керамічні ка�
налізаційні — частково виконані роботи з укладання труб та земля�
ні роботи.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земе�
льній ділянці площею 1,2359 га.

Умови продажу:
можлива зміна профілю об’єкта; протягом одного року з момен�

ту нотаріального посвідчення договору купівлі�продажу здійснити
відповідні дії щодо переоформлення прав забудовника на об’єкт
приватизації; завершити будівництво у нормативні строки, перед�
бачені проектно�кошторисною документацією, але не пізніше 5 ро�
ків з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі�продажу;
не відчужувати об’єкт до завершення будівництва та введення його
в експлуатацію; до завершення будівництва об’єкта дотримуватись
нормативних актів з питань охорони праці, санітарії та охорони на�
вколишнього середовища; питання користування, оренди або ви�
купу земельної ділянки вирішуються новим власником самостійно
за порядком, встановленим чинним законодавством.

Вартість продажу без ПДВ — 79 000 гривень, сума ПДВ — 15 800
гривень.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 94 800
гривень.

Грошові кошти в розмірі 9 480 грн., що становить 10% початкової
вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007
в УДК в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач
— РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв: до 27 вересня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 1 жовтня 2004 року об 11$й годині за

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

ташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кош�

ти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення ФДМУ по Черкаській області. Адреса: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 185, кімн. 445, тел. 37�30�90, 45�75�29, час ро�
боти з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

комплексу будов та споруд районної лікарні
Назва об’єкта: комплекс будов та споруд районної лікарні.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Перемо�

ги, 161.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входять:  головний

корпус лікарні — чотири�п’ятиповерхова будівля загальною пло�
щею 14,8 тис. м2 з білої цегли та з підвальним приміщенням, дах
перекритий  шифером, будівельна готовність головного корпусу
40%; побутовий корпус розміром 30х14 м, будівельна готовність
20%; газова котельня, будівельна готовність 20%; електрична під�
станція розміром 14х9 м, будівельна готовність 60%; станція водо�
постачання розміром 9х9 м, будівельна готовність 60%.

Виконані каналізаційні мережі. Поруч проходить асфальтова до�
рога загального користування.

Загальна будівельна готовність об’єкта — 40%.
Площа земельної ділянки під забудову — 3,2 га.
Вартість продажу об’єкта без урахування  податку на додану ва�

ртість: 341 800 грн.
Податок на додану вартість — 68 360 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ – 410  160

грн.
Застава: грошові кошти в розмірі  41 016  грн.
  Умови продажу:
 засоби платежу — грошові кошти; під добудову без збереження

профілю протягом трьох років після підписання договору купівлі�
продажу; заборона продажу до моменту завершення будівництва
та введення в експлуатацію, забезпечення вимог екологічної без�
пеки, охорони навколишнього природного середовища під час до�
будови об’єкта.

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

Застава, що становить 10% від початкової вартості об’єкта при�
ватизації, вноситься 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 відбудеться 15 жовтня 2004 р. об 11$й годині за ад$

ресою: м. Чернігів, вул. Київська,14а.
Більш детальну інформацію по об’єкту можна отримати в Регіо�

нальному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за адресою:
14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 17�63�02 з 8.00 до
17.00 (крім вихідних).

Продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота об’єкта державної власності —
фарбувально$сушильного цеху

Назва об’єкта: фарбувально�сушильний цех.
Місцезнаходження об’єкта: Волинська обл., м. Ківерці, вул. Гру�

шевського, 26.
Склад об’єкта: до складу об’єкта входять: фарбувально�

сушильний цех призначений для розміщення технологічних ліній для
фарбування і сушіння залізничних контейнерів, розміри в планні (по
вісях) 144,0х24,0 м; насосна станція пожежогасіння розміром в пла�
ні (по вісях) 15,0х6,0 м; пожежні резервуари місткістю 250 м3 — 2 шт.;

пожежний резервуар (подвійний) місткістю 2х50,0 м3; кранова ес�
такада з асфальтовим майданчиком і двома мостовими кранами
вантажопідйомністю 5 т, розміри в плані (по вісях) 96,0х30,0 м; пе�
рехідна галерея, розміри в плані 9,0х2,56 м.

Ступінь будівельної готовності: 89%.
Засоби платежу: грошові кошти.
Вартість продажу без ПДВ: 492 216,0 грн.
ПДВ: 98 443,20 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 590 659,20

грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта:

59 066,0 грн.
Умови продажу об’єкта:
завершення будівництва; заборона продажу об’єкта та земель�

ної ділянки, на якій він розташований, до моменту завершення буді�
вництва та введення його в експлуатацію; без збереження первіс�
ного призначення об’єкта; питання переоформлення документів
на право користування земельною ділянкою вирішується новим по�
купцем самостійно за порядком, встановленим чинним законодав�
ством; покупець сплачує продавцеві витрати, пов’язані з підготов�
кою об’єкта до приватизації.

Плата за реєстрацію заяви — 17,0 грн. вноситься на р/р №
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код 13347870 в
УДК у Волинській області, МФО 803014. Призначення платежу —
для РВ ФДМУ (за заяву).

Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за об’єкт
вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинській обла�
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014. При�
значення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області грошові ко�
шти в розмірі 10% початкової ціни продажу за об’єкт для участі в
аукціоні.

Аукціон буде проведено 11.10.2004 о 10$й годині за адре$
сою: м. Луцьк, Київська площа, 9, кімн. 815.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Луцьк, Ки�
ївський майдан, 9, кімн. 805.

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 07.10.2004.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 4�34�92.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота споруди холодильних камер
з естакадою та огорожею

Назва об’єкта: споруда холодильних камер з естакадою та ого�
рожею.

Адреса: Херсонська область, м. Цюрупинськ.
Об’єкт розташований на відстані 500 м від автотраси Рені—

Ростов. Об’єкт безпосередньо зв’язаний водним шляхом з Херсон�
ським торговельним морським портом. Об’єкт являє собою одно�
поверхову будівлю місткістю 600 тонн. Зовнішні стіни з збірних залі�
зобетонних панелей. Внутрішні стіни викладені з силікатної цегли.
З двох боків будівлі є рампи для автонавантаження товару та нава�
нтаження товару у залізничні вагони.

Об’єкт огороджений залізобетонними плитами та охороняється.
Умови продажу:
протягом п’яти років від дати підписання акта приймання�

передачі добудувати об’єкт, протягом одного року від дня підписан�
ня акта приймання�передачі підготувати документи та здійснити
відповідні дії щодо переоформлення права забудовника, надати
акт введення в експлуатацію добудованого об’єкта згідно з чинним
законодавством; використовувати добудований об’єкт за власним
визначенням; заборона продажу об’єкта та земельної ділянки, на
якій розташований цей об’єкт, на термін добудови об’єкта; забез�
печення виконання вимог екологічної безпеки та охорони навколи�
шнього середовища під час добудови об’єкта.

Вартість об’єкта визначена шляхом проведення незалежної оці�
нки. Покупець сплачує послуги експерта та нотаріуса.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 759 348,00 грн.
ПДВ: 151 869,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 911 217,60

грн.
Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для участі

в аукціоні: 91 121,76 грн.
Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб — грошові кош�

ти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів від дня опублікування

інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: м.
Херсон, бульв. Мирний, 3.

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

Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму (17 грн.) вноситься на рахунок одержувача — Регіонального
відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонської об�
ласті, код банку 852010.

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

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на рахунок одержувача — Регіональне відділення ФДМУ по
Херсонській області, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ
21295778, банк одержувача — УДК Херсонської області, код банку
— 852010.

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь в ау�
кціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсонській об�
ласті за адресою: 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 за методом

зниження ціни лота 72$квартирного житлового будинку
Назва об’єкта: 72�квартирний житловий будинок.
Адреса: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. П. Комуни.
Об’єкт розташований у центрі м. Нова Каховка поміж двох 9�по�

верхових житлових будинків на відстані 50 м від дороги загального
користування та в 100 м від автовокзалу.

Об’єкт являє собою 2 під’їзди (секції) житлового будинку, стіни
будівлі побудовано з залізобетонних панелей (крупнопанельного
домобудування), в яких фактично передбачалось побудувати 72 ква�
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ртири згідно з типовим проектом. Під’їзди примикають один до од�
ного. Уздовж усього будинку наявний підвал, викладений з бетон�
них блоків, перекритих залізобетонними плитами, з боку будинку
наявний вхід в підвал (двері відсутні).

Повністю виконано 5 поверхів, перекритих залізобетонними пли�
тами перекриття частково, 6�й поверх виконано частково під плити
перекриття.

Входи до під’їздів будинку без козирьків над входами. У під’їздах
наявні сходові клітини без поручневих огороджень. На сходових клі�
тинах передбачено 4 квартири. Балкони огороджено залізобетон�
ними плитами. У першому під’їзді на 4 поверхах балконні огорожі
без бокових плит. У другому під’їзді на 2�му, 3�му поверхах балконні
огорожі без бокових плит.

У під’їздах наявні ліфтові шахти, в деяких квартирах зруйновані
панелі перегородок.

Столярні вироби, штукатурка на стінах, електрична проводка  від�
сутні. Сміттєпровід передбачено проектом, але відсутній.

Газопостачання, електрика та каналізація до будинку не підве�
дені. На відстані 30 м знаходиться трансформаторна підстанція.

Будь�які будівельні матеріали на будівельному майданчику відсу�
тні. Об’єкт частково огороджений, не охороняється.

Будинок не законсервовано, закладені деталі та опірні з’єднан�
ня не законсервовані, що призвело до корозії металу.

Умови продажу: протягом п’яти років від дати підписання акта при�
ймання�передачі добудувати об’єкт, протягом одного року від дня
підписання акта приймання�передачі підготувати документи та
здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника;
надати акт введення в експлуатацію добудованого об’єкта згідно з
чинним законодавством; використовувати добудований об’єкт за
власним бажанням; заборона продажу об’єкта та земельної ділян�
ки, на якій розташований цей об’єкт, на термін добудови об’єкта;
забезпечення виконання вимог екологічної безпеки та охорони на�
вколишнього середовища під час добудови об’єкта.

Вартість об’єкта визначена шляхом проведення незалежної оці�
нки. Покупець сплачує послуги експерта та нотаріуса.

Вартість продажу об’єкта без урахування 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 ціни продажу) для участі

в аукціоні: 93 430,44 грн.
Засоби платежу  для фізичних та юридичних осіб — грошові кошти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів від дня опублікування

інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: м.
Херсон, бульв. Мирний, 3.

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

Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму (17 грн.) вноситься на рахунок одержувача — Регіонального
відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонської об�
ласті, код банку 852010.

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

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на рахунок одержувача — Регіонального відділення ФДМУ
по Херсонській області, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ
21295778, банк одержувача — УДК Херсонської області, код банку
852010.

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота магазину та аптеки
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — магазин та

аптека.
Адреса: 32300, Хмельницька обл., Кам’янець�Подільський р�н, с.

Довжок, вул. Унявко, 1.
Балансоутримувач: державне підприємство «Довжоцький спир�

товий завод», Хмельницька обл., Кам’янець�Подільський р�н, с. До�
вжок, вул. Унявко, 1.

Характеристика об’єкта: будівля розміром 47,2х5,3 м примикає
до будівлі заводу. Фундамент — з/бетонні блоки, монолітний пояс.
Стіни цегляні. Підлога бетонна по гравійній підготовці. Перекриття
частково дощате по металевих балках. Покриття по частині будівлі
— металочерепиця.

Будівництво здійснювалось протягом  2001—2003 рр.
Вартість об’єкта: 171 527,28 грн., ПДВ: 34 305,46 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 205 832,74

грн.
Умови продажу:
добудова об’єкта протягом п’яти років без збереження первісно�

го призначення; забезпечення санітарних та екологічних норм екс�
плуатації об’єкта; заборона продажу об’єкта до моменту завер�
шення будівництва та введення його в експлуатацію; оформлення
документації на право землекористування здійснюється покупцем
в установленому законодавством порядку.

Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився від під�
писання протоколу аукціону або договору купівлі�продажу, грошові
кошти в розмірі 20 583,27 грн., що становить 10% від початкової ва�
ртості продажу об’єкта, не повертаються.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час роз�

рахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, на р/р № 37189500900001 в банку УДК у Хмель�
ницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти в розмірі 20 583,27 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хмельни�
цькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні — до 8 жовтня
2004 року включно.

Аукціон буде проведено 12 жовтня 2004 р. об 11.00 за адре$
сою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел: (249) 7�42�20.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

лення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Собо�
рна, 75, тел. 79�56�16.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про приватизацію об’єктів  незавершеного

будівництва державної власності шляхом продажу
на аукціоні за методом зниження ціни лота

Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Прилуцький р�н, с. Рудів�

ка, вул. Космонавтів, 24.
Характеристика об’єкта: зведено стіни першого поверху з силі�

катної цегли розміром 10х12м з  внутрішніми перегородками та під�
вальне приміщення розміром 12х5 м. Площа виділеної земельної
ділянки 0,1 га. Загальна будівельна готовність — 15%.

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану ва�
ртість: 2 231 грн.

Податок на додану вартість — 446,2 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

2 677,2 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу: під розбирання; демонтаж об’єкта, проведення

рекультивації землі до 01.11.2005, передача за актом приймання�
передачі органу місцевого самоврядування та забезпечення вимог
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середо�
вища під час розбирання об’єкта.

Застава:  грошові кошти  в розмірі 268 грн.
Знижка початкової вартості до 30%:

1. Назва об’єкта: 12$квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Щорс, вул. Архітектур�

на, 17б.
Характеристика об’єкта: розмір об’єкта 40х12 м . Виконано під�

вальне приміщення 2,4 м з бетонних блоків та цегляна кладка пер�
шого поверху. Другий поверх частково перекритий залізобетонни�
ми плитами.

Будівельна готовність об’єкта 25%.
Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану ва�

ртість: 17 556,67 грн.
Податок на додану вартість — 3 511,33 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 21 068

грн.
Умови продажу: під розбирання, демонтаж об’єкта, проведення

рекультивації землі до 01.11.2005, передача за актом приймання�
передачі органу місцевого самоврядування та забезпечення вимог
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середо�
вища під час розбирання об’єкта.

Застава: грошові кошти в розмірі 2 107 грн.
2. Назва об’єкта: газова котельня.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ніжинський р�н, с. Світа�

нок, вул. К. Готвальда, 19б.
Характеристика об’єкта: виконана будівля 40х15х6 м з кераміч�

ної цегли перекрита залізобетонними плитами та вкрита шифером.
Частково змонтований котел та обладнання. Змонтована підзем�
на бетонна ємність розміром 12х8 м, глибиною 4 м та частково пе�
рекрита залізобетонними плитами.

Загальна будівельна готовність об’єкта — 20%.
Вартість продажу об’єкта  без урахування ПДВ: 9 809,8 грн.
Податок на додану вартість — 1 961,96 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 11 771,76

грн.
Умови продажу: засоби платежу — грошові кошти; під добудову

протягом двох років після підписання договору купівлі�продажу, без
збереження основного профілю; протягом року з моменту підпи�
сання договору купівлі�продажу оформити право забудовника на
об’єкт та виготовити проектну документацію на закінчення будів�
ництва; заборона продажу до моменту завершення будівництва та
введення в експлуатацію, забезпечення вимог екологічної безпе�
ки, охорони навколишнього природного середовища під час добу�
дови об’єкта.

Застава: 1 178 грн.
3. Назва об’єкта: школа на 1298 учнівських місць.
Місцезнаходження:  Чернігівська обл., м. Мена, вул. Корольова,

7а.
Характеристика об’єкта: до складу ОНБ входять: школа, елект�

рична підстанція, теплопункт.
По школі виконано цокольний поверх з бетонних блоків, який ча�

стково перекритий залізобетонними плитами. Електрична підста�
нція побудована з керамічної цегли, перекриття — залізобетонні
плити. Будівля теплопункту двоповерхова, виконана  з керамічної
цегли, перекрита залізобетонними плитами. Площа виділеної зе�
мельної ділянки — 2 га.

Загальна будівельна готовність об’єкта — 15%.
Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану ва�

ртість: 54 758,2 грн.
Податок на додану вартість — 10 951,64 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 65 709,84

грн.
Умови продажу: добудова об’єкта зі збереженням профілю про�

тягом двох років після підписання договору купівлі�продажу; протя�
гом року з моменту підписання договору купівлі�продажу оформи�
ти право забудовника на об’єкт та виготовити проектну докумен�
тацію на закінчення будівництва; заборона продажу до моменту за�
вершення будівництва та введення в експлуатацію, забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се�
редовища під час добудови об’єкта.

Застава:  грошові кошти  в розмірі 6 571 грн.
4. Назва об’єкта: м’ясопереробний комплекс.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Максиміхіна, 3.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входять :
прохідна розміром 8х6 м з білої цегли з внутрішніми перегородка�

ми, дах, перекритий шифером (60%), будівельна готовність — 40%;
склад розміром 36х12х6 м з червоної цегли, перекритий залізо�

бетонними плитами, будівельна готовність — 50%;
котельня розміром 25х12х5 м з червоної цегли, частково викона�

но перекриття залізобетонними плитами (13 шт.), будівельна гото-
вність — 40%;

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

гараж розміром 17х12 м з червоної цегли, перекритий залізобе�
тонними плитами;

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

консервне відділення розміром 24х12 м з червоної цегли, висо�
тою 3 м, з підвальним приміщенням, будівельна готовність — 20%;

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

Площа земельної ділянки під забудову — 11 га.
Загальна будівельна готовність об’єкта становить 20%.
Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану ва�

ртість: 118 426,41 грн.
Податок на додану вартість — 23 685,28 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 142 111,69

грн.
Умови продажу: під добудову без збереження профілю протягом

двох років після підписання договору купівлі�продажу; протягом ро�
ку з моменту підписання договору купівлі�продажу оформити пра�
во забудовника на об’єкт та виготовити проектну документацію на
закінчення будівництва; заборона продажу до моменту завершен�
ня будівництва та введення в експлуатацію, забезпечення вимог еко�
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середови�
ща під час добудови об’єкта.

Застава: 14 212 грн.
Застава: грошові кошти, що становлять 10% від початкової вар�

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 11 жовтня 2004 року.
Аукціон відбудеться 15 жовтня 2004 р. об 11$й годині за ад$

ресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Додаткову інформацію по об’єктах можна отримати в Регіонально�

му відділенні ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м.
Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел.17�63�02 з 8.00 до17.00 (крім
вихідних).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота

об’єкта державної власності — комплекту невстановленого
обладнання № 2

Назва об’єкта: комплект невстановленого обладнання № 2.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби на�

родів, 46.
Характеристика об’єкта: обладнання та устаткування для пере�

роблення зернопродуктів. У зв’язку з тим, що більша частина облад�
нання зберігалась на відкритому майданчику, воно знаходиться в не�
задовільному стані. Використати його за призначенням неможливо.

Вартість продажу об’єкта без урахування  податку на додану ва�
ртість: 69 367 грн.

Податок на додану вартість  — 13 873,4 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 83 240,4

грн.
Застава: грошові кошти в розмірі  8 324  грн.
Умови продажу: засоби платежу — грошові кошти; передача по�

купцеві невстановленого обладнання здійснюється після сплати по�
вної вартості.

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

Застава, що становить 10% від початкової вартості об’єкта при�
ватизації, вноситься 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 відбудеться 15 жовтня 2004 р. об 11$й годині за ад$

ресою: м. Чернігів, вул.  Київська,14а.
Більш детальну інформацію по об’єкту можна отримати в Регіо�

нальному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за адресою:
14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 17�63�02 з 8.00 до
17.00 (крім вихідних).

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності,

що підлягають приватизації (включені наказом ФДМУ
від 13.08.2004 № 1664)

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Кран мостовий (склад готової продукції № 1), ВАТ «Енергомаш�

спецсталь» (Міністерство промислової політики України), Донець�
ка обл., м. Краматорськ.

Закритий розподільчий пристрій 35/6 кВ № 2 (підстанція 220/110/
35/6 кВ), ВАТ «Енергомашспецсталь» (Міністерство промислової
політики України), Донецька обл., м. Краматорськ.

Корпус № 8 — блок цехів механічно�обробного виробництва (ІІІ
черга — корпус в осях 19—31), ВАТ «Енергомашспецсталь» (Мініс�
терство промислової політики України), Донецька обл., м. Крама�
торськ.

Устаткування підготовчого електросталеплавильного цеху і бло�
ку складів № 2, ВАТ «Енергомашспецсталь» (Міністерство промис�
лової політики України), Донецька обл., м. Краматорськ.

Спортивний корпус, Управління ДДУПВП в Донецькій області
(Державний Департамент України з питань виконання покарань),
м. Донецьк, вул. Ходаковського.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Ферма�корівник, Держгосп «Мостиський» (УДК «Укрфітотера�

пія»), Львівська обл., Мостиський р�н, с. Волиця.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Пральня, ДП «Завод ім. Малишева» (Міністерство промислової

політики України), м. Харків, вул. Ковтуна.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Адміністративне приміщення районної податкової інспекції, ДПА

в Черкаській області (Державна податкова адміністрація України),
Черкаська обл., м. Жашків, вул. Леніна, 37.

Адміністративне приміщення районної податкової інспекції, ДПА
в Черкаській області (Державна податкова адміністрація України),
Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Кірова, 23.

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

Ф О Н Д О В А   Б І Р Ж А

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ т. 290$16$12

Місце проведення торгів: УФБ, 01025, м.Київ, пров.Рильський,10, телефони для довідок: (044)228$28$50, 228$83$03. Дата проведення торгів: 05.10.2004. Початок торгів об
11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  на УФБ та філіях
ÓÔÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 05.10.2004

Êðèìñüêà ô³ë³ÿ ÓÔÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 05.10.2004

69125, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. Г. СКО'

ВОРОДИ, 19

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
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мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Назва продукції,

що виробляється
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Д — 912 400,00 0,250 907010 24,85 3,6 01.07.2004 146 6154800 82,14 68600 72200 182700 509900 1129400 1528600

Сукупна

вартість

активів,

(за останній

фін. рік),

грн.

Заборго'

ваність

кредитор'

ська,

грн.

Обсяг

вироб'

ництва,

грн.

03114187 ВАТ «АВТОТРАНС'

ХОРТИЦЯ» (ДОД.)

96000, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА

КРИМ, М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК,

ВУЛ. 3'ТЯ ПРОМИСЛОВА, 1

РОЗВЕДЕННЯ І ВИЛОВ РИБИ
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Д  — 1 299690,00 0,250 2485580 47,81 3359,63 01.07.2004 146 4858000 65,52 '8000 359000 718000 610300 967000 6789000

Сукупна

вартість

активів,

(за останній

фін. рік),

грн.

Заборго'

ваність

кредитор'

ська,

грн.

Обсяг

вироб'

ництва,

грн.

00476702 ОАО «СЕЛЬСКОХО'

ЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯ'

ТИЕ КРЫМСКИЙ ПРОИЗ'

ВОДСТВЕННЫЙ РЫБОКОМ'

БИНАТ» (ДОД.)

Місце проведення торгів: Кримська філія УФБ, 95000, м.Сімферополь, вул. Р. Люксембург,8, телефон для довідок: (0652) 54$58$39. Дата проведення торгів: 05.10.2004.
Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМВБ та філіях
ì. Êè¿â, ÓÌÂÁ. Àóêö³îíí³ òîðãè  06.10.2004

Місце проведення торгів: УМВБ, 04070, м. Київ$23, вул. Межигірська, 1, телефони для довідок: 238$25$07, 238$25$10. Дата проведення торгів:  06.10.2004. Початок торгів об
11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Ëüâ³âñüêà ô³ë³ÿ ÓÌÂÁ. Àóêö³îíí³ òîðãè  06.10.2004

72316, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛІ'

ТОПОЛЬ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 59

РОЗПОДІЛЮВАЧ Р80; ІНШЕ

Кіль'

кість
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ників,

чол.

Сукупний

обсяг

реалізації,

(за остан'

ній фін.

рік), грн.

1

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства

№

пор.

Статут'

ний

фонд,

грн.

Дата

надання

інфор'

мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Назва продукції,

що виробляється
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Номі'
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та та
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Д — 9717833,50 0,250 723167 1,86 37,6 01.07.2004 1402 60810400 17,17 1377400 7177400 5584000 21272200 33178000 70753000

Сукупна

вартість

активів,

(за останній

фін. рік),

грн.

Заборго'

ваність

кредитор'

ська,

грн.

Обсяг

вироб'

ництва,

грн.

00235814 ВАТ «МЕЛІТОПОЛЬ'

СЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ

ГІДРОАГРЕГАТІВ» (ДОД.)

79058, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГАЗОВА, 28 ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД'

ПРИЄМСТВОМ НЕ ПРОВО'

ДИТЬСЯ
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Д — 3895970,00 0,250 7784088 49,95 44,5 01.07.2004 26 3929400 84,81 2158300 13800 996100 0 198900 1442900

Сукупна

вартість

активів,

(за останній

фін. рік),

грн.

Заборго'

ваність

кредитор'

ська,

грн.

Обсяг

вироб'

ництва,

грн.

00153471 ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ

ЗАВОД ГАЗОВОЇ АПАРАТУ'

РИ» (ДОД.)*

Місце проведення торгів: Львівська філія УМВБ, 79000, м.Львів, вул. Винниченка, 14, телефони для довідок: 97$17$33. 97$13$27. Дата проведення торгів: 06.10.2004. Початок
торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

*Господарським судом Львівської області з 09.12.2003  введена процедура санації товариства.

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

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 05.10.2004
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Назва продукції,

що виробляється

% до

СФ

Земельна

ділянка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі'

нал,

грн.

Адреса

РВ ФДМУ по Тернопільській області
Тернопільська філія ДАК «НМАЦ», м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51, тел. (0352) 25�17�58

Вартість

активів,

грн.

1 855919 ВАТ «ПЛОДОРОЗСАДНИК

«СКАЛА'ПОДІЛЬСЬКИЙ»

48720, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., БОРЩІВСЬКИЙ Р'Н,

СМТ СКАЛА'ПОДІЛЬСЬКА, ВУЛ. КУПЧИНСЬКОГО, 13

445964,00 0,250 0,250 613416 34,387 840 01.07.2004 103 9663000 54,13 '47000 5505000 2685000 5436000 560000 ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДІВ

ЯГІД ТА ВИНОГРАДУ

2 710016 ВАТ «БУКОВИНАПЛЕМСЕ'

РВІС»

59300, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., М. КІЦМАНЬ, ВУЛ. СКО'

ВОРОДИ, 48

1053878,00 0,250 0,250 927725 22,007 235,99 01.07.2004 49 2983000 73,62 500 242000 26500 2078000 838000 ХУДОБА І ПТИЦЯ, РЕАЛІ'

ЗАЦІЯ СПЕРМИ ВРХ

РВ ФДМУ по Чернівецькій області
Чернівецька філія «Чернівецький аукціонний центр»  ДАК «НМАЦ», м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, тел. 55�40�23

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïîâòîðíèé ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ
÷åðåç Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 05.10.2004
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№ 34(322) 1 вересня  2004 року

КОНКУРСИ  З  ВІДБОРУ  ЕКСПЕРТІВ

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.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які  будуть залучені до проведення  незалежної оцінки об’єктів
1. Об’єкт соціальної сфери — їдальня з обладнанням, що знаходиться

на балансі ВАТ «Поповецький консервний завод», за адресою: Вінницька обл.,
Барський р�н, с. Попівці, вул. 8 Березня, 2.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�
та з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 1 бу�
дівля, 3 одиниці обладнання.

Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.08.2004 —

79 741  грн.
2. Об’єкт соціальної сфери — їдальня, що знаходиться на балансі СВАТ

ім. Фрунзе, за адресою: Вінницька обл., Барський р�н, с. Окладне.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 1 бу�

дівля.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.07.2004 —

324 950 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії

документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого до�
кумента претендента; копії документів, що підтверджують кваліфікацію оціню�
вачів, 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 дер�
жавного майна; 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 залуча�
ються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних
днях). Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області розглядатиме ли�
ше такі конкурсні пропозиції претендентів, в яких термін виконання робіт від�
повідає вимогам Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабіне�
ту Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєча�
сного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, конкурсні до�
кументи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються
секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу
засідання комісії. Претендент має право відкликати свою заяву до дати про�
ведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурс відбудеться  об 11.00 17 вересня 2004 року за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок  35$26$31.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального відді�
лення до 17.00 13 вересня 2004 року (включно) за адресою: м. Вінниця, вул.
Гоголя, 10.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення  незалежної оцінки майна, що

підлягає приватизації  (запланована дата оцінки 30.09.2004)
Об’єкт комунальної власності (гр. А) — будівля лазні, що знахо$

диться на балансі Рибинської сільської ради Волноваського району.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної вартості для

приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження  об’єкта: Донецька обл., Волноваський р�н, с. Ближнє,

вул. Олімпійська.
Балансова залишкова вартість: 27 549,00 грн.
Телефон: (06244) 94�1�35.
Об’єкт комунальної власності (гр. А) — будівля торговельного

центру, що знаходиться на балансі Рибинської сільської ради Вол$
новаського району.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної вартості для при�
ватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Волноваський р�н, с. Ближнє,
вул. Октябрська.

Балансова залишкова вартість: 120 712,00 грн. Телефон: (06244) 94�1�35.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії

документацію в запечатаному конверті. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого доку�
мента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють
у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу�
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єк�
та оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра�
їни;  інформація про претендента (документ, який містить відомості про прете�
ндента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Конкурс відбудеться о 10.00 16 вересня 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
представництва  ФДМУ в м. Слов’янську про  оголошення

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  діяльності , які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів  державної

власності
Мета проведення незалежної оцінки: продаж об’єктів приватизації на аук�

ціоні.

Назва об’єкта оцінки: нежитлове  вбудоване приміщення з ґанком загаль�
ною площею 83,6 м2, що знаходиться на балансі Слов’янського хіміко�
механічного технікуму.

Місцезнаходження  об’єкта оцінки: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. К. Маркса, 41.

Балансоутримувач об’єкта: Слов’янський хіміко�механічний технікум.
Галузь  народного господарства: торгівля непродовольчими товарами.
Кількість об’єктів: нежитлове вбудоване приміщення з ґанком загальною

площею 83,6 м2, рік побудови — 1910.
Балансова  залишкова  вартість об’єкта оцінки: 23 779 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, —  немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Претендентам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії  в запечата-

ному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, такі
документи:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; нотаріально посвід�
чені копії установчих документів претендента; копії кваліфікаційних докумен�
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до про�
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оціню�
вачів, яких буде  додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна  та  підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти�
ми підписами; копію 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).

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.

Документи приймаються до комісії протягом 14 днів з моменту опубліку�
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».

Конкурс відбудеться через 15 днів після публікації інформації в
газеті «Відомості приватизації» о 10.00. за адресою: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Ж. Революції, 49.

Телефони для довідок: 3�60�15, 3�82�73.

 ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде  залучено до проведення незалежної оцінки

Назва об’єкта: незавершене будівництво — корпус № 713 (склад матеріа�
лів), проектна потужність 3456 м2, на будівельному майданчику наявні мате�
ріали (8 одиниць найменувань). Балансоутримувач — Запорізьке державне
підприємство «Кремнійполімер»

Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 7.
Телефони: 31�94�11; 31�94�41.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу  на

аукціоні.
Балансова вартість станом на 1991 р. — 464 405 руб.
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 від�

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 25.11.03 № 2100
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті документацію з
описом підтвердних документів:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які  пра�
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під�
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде дода�
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи�
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом  дер�
жавного майна України; інформацію про претендента (документ, який містить
відомості про претендента, щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особи�
стого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до�
датково залучаються ним  з незалежної оцінки майна, утому числі подібного
майна тощо); один конверт із зазначенням адреси претендента.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляцію витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт необхідно зазначити в єдиній оди�
ниці виміру — календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу регіонально�
го відділення ФДМУ (кімната № 767) до  09.09.04 (включно).

Конкурс відбудеться 14.09.2004 у кімнаті № 748  о 14$й годині
за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Телефон для довідок
13$50$29.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення  незалежної оцінки

державного майна
1. Об’єкт державної власності групи А — будівля магазину, що зна�

ходиться на балансі ЗАТ «Немішаєвський завод біохімічних препаратів» за
адресою: 07854, Київська обл., Бородянський район, с. Немішаєве, вул. Біо�
хімічна, 1.

2. Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщення, що зна�
ходиться на балансі Київської обласної лікарні за адресою: 04107, м. Київ,
вул. Баговутівська, 1.

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого

документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра�
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під�
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде дода�
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи�

сання звіту про оцінку майна завірені їхніми особистими підписами; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер�
жавного майна України; інформацію про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис�
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та дода�
тково залучаються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо); один конверт із зазначенням  адреси  учасника конкурсу.

Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно до калькуляції
витрат та терміну виконання робіт подаються у запечатаному конверті. Про�
позиції щодо умов виконання робіт необхідно зазначити в єдиній одиниці ви�
міру — календарних днях.

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників кон�
курсу, в яких термін виконання робіт не більше 10 календарних днів та умови
оплати, які передбачають оплату послуг експерта покупцем після продажу
об’єкта.

 Документи до комісії приймаються в десятиденний термін (включно) з мо�
менту опублікування інформаційного повідомлення за адресою: м. Київ, пл.
Л. Українки, 1, кімн. 909  (РВ ФДМУ по Київській обл.).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів від дня опубліку$
вання інформації за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1, кімн. 909
(Регіональне відділення ФДМУ по Київській області).

IНФОРМАЦIЯ
військової частини Д0070 МНС України про

оголошення конкурсу з вiдбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної

оцiнки об’єктів оренди
Назва об’єкта: приміщення кафе на території Будинку офіцерів.
Адреса об’єкта: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 3.
Балансоутримувач: військова частина Д 0070 МНС України.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення на 1�му поверсі; площа —

78,6 м2.
Учасникам конкурсу потрібно подати до військової частини Д 0070 конкур�

сну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних
документів.

До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсi за встано�
вленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100);
копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних 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 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 термін виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації для проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до військової частини Д 0070  до 10
вересня 2004 року включно.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під�
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити
відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс вiдбудеться у військовій частині Д 0070 МНС України 14
вересня 2004 року о 16$й годині за адресою: 25006, м. Кiровоград,
вул. Шевченка, 3, тел. 32$25$89.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки майна

Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 133,2 м2.
Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Луганськ, м. Щастя, вул. Дружби, 28.
Балансоутримувач — ВЕП «Луганськкомуненерго» структурного підрозді�

лу ВАТ «Донбасенерго».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відпо�

відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за�
твердженого наказом Фонду державного майна України від 25.11.2003 № 2100
і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві�
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими від�
повідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре�
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 19.12.2001 № 2355 та 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;

у разі потреби — спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’я�
заної  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 відпові�
дно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціно�
чну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльно�
сті з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної
пропозиції та підтвердних документів. 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 підписан�
ня звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за�
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката су�
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро�
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучають�
ся ним  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відді�
лення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн. 206)
до 17.00 13.09.2004.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під�
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити від�
мітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
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КОНКУРСИ  З  ВІДБОРУ  ЕКСПЕРТІВ

Конкурс відбудеться 20.09.2004 о 15.00 в Регіональному відді$
ленні ФДМУ по Луганській області за адресою: 91000, м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а. Телефон для довідок 58�03�30.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
що відбувся 19.08.2004 в Регіональному відділенні ФДМУ

по Сумській області з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до  проведення оцінки майна станом на

31.07.2004
1. Нежитлове приміщення площею 31,1 м2, м. Конотоп, вул. Будівельників, 12

(балансоутримувач ВАТ «Конотопський арматурний завод»). Конкурсною комі�
сією прийнято рішення про укладання договору на проведення незалежної
оцінки з учасником конкурсу — суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Консуль�
таційна фірма «Бізнес�Сервіс», м. Конотоп.

2. Будівля магазину № 71, ст. Віри, с. Білани Білопільського р�ну (балансо�
утримувач ВАТ «Хлібозавод «Залізничник»). Переможець — суб’єкт оціночної
діяльності ТОВ «Експерт�Сервіс», м. Суми.

3. ОНБ (під розбирання) — одноквартирний житловий будинок № 1, с. Сте�
паненкове Сумського р�ну (балансоутримувач ВАТ «Сумсько�Степанівське»).
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладання договору на прове�
дення незалежної оцінки з учасником конкурсу — суб’єктом оціночної діяль�
ності КФ «Білопільська товарно�експертна контора», м. Білопілля.

4. ОНБ (під розбирання) — одноквартирний житловий будинок № 2, с. Степа�
ненкове Сумського району (балансоутримувач ВАТ «Сумсько�Степанівське»).
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладання договору на проведен�
ня незалежної оцінки з учасником конкурсу — суб’єктом оціночної діяльності
КФ «Білопільська товарно�експертна контора», м. Білопілля.

5. ОНБ (під розбирання) — одноквартирний житловий будинок № 3, с.
Степаненкове Сумського району (балансоутримувач ВАТ «Сумсько�
Степанівське»). Конкурсною комісією прийнято рішення про укладання до�
говору на проведення незалежної оцінки з учасником конкурсу — суб’єктом
оціночної діяльності КФ «Білопільська товарно�експертна контора», м. Бі�
лопілля.

6. ОНБ (під розбирання) — Будинок культури, с. Дубрівка Шосткинського
району (балансоутримувач ТОВ «Мрія»). Конкурсною комісією прийнято рі�
шення переможця не визначати у зв’язку із призупиненням процедури при�
ватизації об’єкта.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки майна станом на

31.08.2004
1. Нежитлове приміщення (насосна станція) площею 81,6 м2, що

знаходиться на балансі ВАТ АК «Свема».
Юридична адреса: м. Шостка, вул. Депутатська.
2. Лазня, що знаходиться на балансі Конотопської дистанції цивільних спо�

руд і водопостачання.
Юридична адреса: Білопільський р�н, м. Ворожба, вул. Радянська, 4.
Спосіб приватизації зазначених об’єктів: аукціон.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
Претенденти подають таку онкурсну документацію: заяву на участь у конку�

рсі за встановленою формою; копію установчого документа претендента; ко�
пію свідоцтва платника податку; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде дода�
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписан�
ня звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами; копію сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного май�
на України; інформацію про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро�
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучають�
ся ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться 20 вересня 2004 р. о 10.00 за адресою: м.
Суми, вул. Харківська, 30/1, 4$й поверх, кімн. 3.

Кінцевий термін подання конкурсної документації 14 вересня 2004 року
(включно).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки майна станом на

31.08.2004
1. ЦМК — Сумське підприємство матеріально$технічного поста$

чання «Освіта».
Місцезнаходження:  40020, м. Суми, вул. Тополянська, 16.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості цілі�

сного майнового комплексу Сумського підприємства матеріально�технічного
постачання «Освіта» з метою продажу на аукціоні.

Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�
бляються: виробництво та постачання навчального обладнання.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів): 19 одиниць основних засобів.

Балансова залишкова вартість основних засобів — 27,2 тис. грн. станом
на 31.12.2003.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
2. Санаторій$профілакторій «Орбіта», що знаходиться на балансі

ВАТ «Роменський завод автоматичних телефонних станцій».
Місцезнаходження: 42000, Роменський р�н, с. Москалівка.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості са�

наторію�профілакторію «Орбіта» з метою продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів): близько 300 одиниць основних засобів (24
од. — будівлі, споруди та передавальні пристрої, обладнання за профілем).

Балансова залишкова вартість основних засобів —  1757,0 тис. грн. ста�
ном на 30.06.2003.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки: 31.08.2004.
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 від�

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100 та зареєстрованого у
Міністерством юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Претенденти подають таку конкурсну документацію: заяву на участь у кон�
курсі за встановленою формою; копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенде�
нтом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку май�
на, завірені їх особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інфо�
рмацію 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).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться 20 вересня 2004 р. о 10.00 за адресою: м.
Суми, вул. Харківська, 30/1, 4$й поверх, кімн. 3.

Кінцевий термін подачі конкурсної документації  14 вересня 2004 року
(включно).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

1. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар�
тості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.

Назва підприємства (об’єкта оцінки): клуб, що знаходиться на балансі
ВАТ «Племінний завод «Червоний велетень».

Збереження соціальної направленості при можливості перепрофілювання.
Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., Зміїв�

ський р�н, с. Кукулівка, вул. Травнева, 2.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�

бляються: проведення культурно�масових заходів.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитловий будинок
клубу літ. А�1 загальною площею 141,9 м2 з котельнею.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів�
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 10
394,39 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
2. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар�

тості об’єкта малої приватизації (група А), що приватизується шляхом прода�
жу на аукціоні.

Назва підприємства (об’єкта оцінки): частина будівлі їдальні (примі$
щення магазину) загальною площею 72,9 м2, що знаходиться на ба$
лансі ВАТ «Куп’янський цукровий комбінат».

Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): 63700, Харківська обл.,
м. Куп’янськ, вул. Фрунзе, 3а.

Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�
бляються: торгівля.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): частина будівлі їдаль�
ні (приміщення магазину) загальною площею 72,9 м2.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004р.
Термін виконання робіт —10 календарних днів.
3. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар�

тості об’єкта малої приватизації (група А), що приватизується шляхом прода�
жу на аукціоні.

Назва підприємства (об’єкта оцінки): частина будівлі їдальні (кафе),
загальною площею 111,4 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Куп’ян$
ський цукровий комбінат».

Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): 63700, Харківська обл.,
м. Куп’янськ, вул. Фрунзе, 3а.

Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�
бляються: громадське харчування.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): частина будівлі їдаль�
ні (кафе) загальною площею 111,4 м2.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
4. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар�

тості об’єкта малої приватизації (група А), що приватизується шляхом прода�
жу на аукціоні.

Назва підприємства (об’єкта оцінки): частина будівлі їдальні (примі$
щення магазину) загальною площею 79,4 м2, що знаходиться на ба$
лансі ВАТ «Куп’янський цукровий комбінат».

Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): 63700, Харківська обл.,
м. Куп’янськ, вул. Фрунзе, 3а.

Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�
бляються: торгівля.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): частина будівлі їдаль�
ні (приміщення магазину) загальною площею 79,4 м2.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
5. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар�

тості об’єкта групи Ж, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва підприємства (об’єкта оцінки): їдальня, що знаходиться на ба$

лансі ВАТ «Куп’янський цукровий комбінат». Збереження профілю про�
тягом 3 років.

Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): 63700, Харківська обл.,
м. Куп’янськ, вул. Фрунзе, 3а.

Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�
бляються: громадське харчування.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): приміщення їдальні з
підвалом загальною площею 678,5 м2; вбиральня загальною площею 20,0
м2; помийна яма (2 м2), щит керування; плита Т�813 (4 од.); холодильник;
годинник «Електроніка».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
6. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар�

тості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва підприємства (об’єкта оцінки): майно клубу (5 од.): синтезатор

«Електроніка», посилювач «Сигма» (2 од.), УАУ «Комбі», гучномовець,
що знаходиться на балансі ВАТ «Вільшанська меблева фабрика». Збе�
реження профілю діяльності протягом 5 років.

Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., Дерга�
чівський р�н, смт Вільшани, вул. Радянська, 78.

Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро�
бляються: проведення культурно�масових заходів.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес�
тицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): майно клубу (5 од.): син�
тезатор «Електроніка», посилювач «Сигма» (2 од.), УАУ «Комбі», гучномовець.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 5 календарних днів.
7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості об’�

єкта незавершеного будівництва (ОНБ) для продажу на аукціоні (під добудову).

Назва підприємства: ОНБ — житловий будинок № 16, що знаходиться
на балансі ВАТ «Вовчанський агрегатний завод». Збереження профілю
діяльності протягом 5 років.

Місцезнаходження підприємства (ОНБ): Харківська обл., м. Вовчанськ,
вул. Леніна, тел. 22�703.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно�
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве�
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): фактично виконано
залізобетонний фундамент.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів�
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 3 628
грн. (з індексацією) станом на 01.04.2004.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.09.2004.
Термін виконання робіт — 10 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 установчого
документа претендента, копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра�
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під�
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде дода�
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи�
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ, ін�
формацію про претендента (документ, який містить відомості про претенде�
нта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна тощо), практичний досвід роботи з незалежної
оцінки, один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру — календарних  днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєча�
сного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловод�
ства Регіонального відділення ФДМУ в Харківській області до 13.09.2004 за
адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх,
кімн. 205.

Конкурс відбудеться 17.09.2004 у Регіональному відділенні
ФДМУ в Харківській області за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свобо$
ди, 5, Держпром, 3$й під’їзд, 5$й поверх, кімн. 230а, о 15.00.

Тел. для довідок (057) 705�18�59.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області про
проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
Назва об’єкта — будівля магазину (294,7 м2).
Місце знаходження об’єкта — Хмельницька обл., м. Славута,  ст. Славута.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості об’�

єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Кінцевий термін надання документів: 23.09.2004.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд до конкурсної

комісії:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Поло�

ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 25.12.2003 № 2100); копія установчого документа прете�
ндента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претенде�
нта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); один конверт
із зазначенням адреси учасника конкурсу; пропозиції щодо умов оплати від�
повідно до калькуляції витрат та строку виконання робіт (подаються у запеча�
таному конверті).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру — календарних днях. Конкурсна документація подається в запечата�
ному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний досвід з визна�
чення ринкової вартості подібного майна.

Конкурс відбудеться 27 вересня 2004 р. в 14.00 в приміщенні Ре$
гіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. для довідок 79$56$16.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області про
проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до  проведення незалежної оцінки об’єкта
Назва об’єкта — пакет акцій, що належить державі в статутному фонді ВАТ

«Хмельницькелеватормлинпостач» у кількості 196 000 шт., що становить
24,873% статутного фонду.

Місцезнаходження об’єкта — м. Хмельницький, вул. Трудова, 7/4.
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
Організаційно�правова форма — державна власність.
Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринкової вартості па�

кету акцій з метою приватизації  шляхом викупу акціонерним товариством для
анулювання.

Кінцевий термін надання документів: 23.09.2004.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд до конкурсної

комісії:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Поло�

ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 25.12.2003 № 2100); копія установчого документа прете�
ндента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претенде�
нта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�
нювачів, які працюють у       його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); один
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу; пропозиції щодо умов
оплати 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.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний досвід з визна�
чення ринкової вартості подібного майна.

Конкурс відбудеться 27 вересня 2004 року в 14.00 в приміщенні
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області за адре$
сою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. для довідок 79$56$16.
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ІНФОРМАЦІЯ
від  25 серпня 2004 року Регіонального відділення ФДМУ по

Черкаській області про оголошення   конкурсу з відбору суб’єктiв
оцiночної дiяльностi, які будуть залучені для  проведення

незалежної  оцінки об’єктів
Державна власність:

1. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво — адмiнiстративне
примiщення  районної податкової iнспекцiї.

Адреса об’єкта оцiнки: Черкаська обл., м. Жашкiв, вул. Леніна, 37.
Телефон: (244) 3�31�56.
Мета проведення незалежної оцiнки: аукціон.
Відомості про  об’єкт: окрема цегляна будівля, за проектом двоповерхова,

збудовано 1�й поверх; площа забудови — 3700 м2, ступінь будівельної гото�
вності — 20%, початок будівництва — 1994 р.

Дата оцінки: 31.08.2004.
2. Назва об’єкта оцiнки: незавершене будівництво — адмiнiстративне

примiщення  районної податкової iнспекцiї.
Адреса об’єкта оцiнки: Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Кiрова, 23.
Телефон: (240) 5�21�31, 5�32�67.
Мета проведення незалежної оцiнки: аукціон.
Відомості про об’єкт: окрема цегляна будівля, площа забудови — 400 м2,

збудовано два поверхи, ступінь будівельної готовності — 5%, початок будів�
ництва — вересень 1995 р.

Дата оцінки: 31.08.2004.
Комунальна власність:

1. Назва об’єкта оцiнки: приміщення магазину.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Темп».
Адреса об’єкта оцiнки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Івана Франка, 25.
Телефон: (233) 5�95�37.
Мета проведення незалежної оцiнки: визначення  вартості продажу об’єк�

та шляхом викупу орендарем.
Відомості про об’єкт: приміщення магазину площею 122,2 м2, залишкова

вартість — 3 781,0 грн.
Дата оцінки: 31.08.2004.
2. Назва об’єкта оцiнки: частка комунальної власності 77,5% в стату$

тному фонді товариства з обмеженою відповідальністю ТМП «Сріб$
лянка».

Адреса об’єкта оцiнки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Леніна, 80.
Телефон: (233) 4�50�50.
Мета проведення незалежної оцiнки: визначення  вартості продажу об’єк�

та шляхом викупу.
Дата оцінки: 31.08.2004.
3. Назва об’єкта оцiнки: частина приміщення адміністративної буді$

влі, що орендується Черкаською філією АБ «Київська Русь».
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Управління по експлуата�

ції будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності».
Адреса об’єкта оцiнки: м. Черкаси, вул. Смілянська, 23.
Телефон: 32�06�30.
Мета проведення незалежної оцiнки: визначення  вартості продажу об’єк�

та шляхом викупу орендарем.
Відомості про об’єкт: частина 1�го, 2�го, 3�го поверхів, площею 369,2 м2,

в 9�поверховій панельній адміністративній будівлі; залишкова вартість — 515
159,53 грн.

Дата оцінки: 31.08.2004.
Учасники  конкурсу подають  до регiонального вiддiлення конкурсну доку-

ментацiю в запечатаному конвертi з описом пiдтвердних документiв:
До пiдтвердних документiв належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою, (вiдповiдно до Поло�

ження про конкурсний вiдбiр суб’єктiв оцiночної дiяльностi, затвердженого на�
казом ФДМУ вiд 25.11.2003 № 2100); копiя установчого документа претенде�
нта; копії квалiфiкацiйних документiв оцiнювачiв, якi працюють у штатному складi
та яких буде залучено до проведення оцiнки та пiдписання звiту про оцiнку май�
на; письмовi згоди оцiнювачiв, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робiт з оцiнки майна та пiдписання звiту про оцiнку майна, завiренi
їхнiми особистими пiдписами; копiя сертифiката суб’єкта оцiночної дiяльностi,
виданого претенденту Фондом державного майна України; iнформацiя про пре�
тендента (документ, який мiстить вiдомостi про претендента щодо його досвiду
роботи, квалiфiкацiї та особистого досвiду роботи оцiнювачiв, якi працюють у
його штатному складi та додатково залучаються ним, з незалежної оцiнки май�
на, у т. ч. подiбного майна тощо).

Конкурсну документацiю слiд подавати до загального вiддiлу Регiонально�
го вiддiлення ФДМУ по Черкаськiй областi за чотири робочі днi до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно).

Конкурсна пропозицiя претендента подається в окремому запечатаному
конвертi i має мiстити пропозицiю щодо вартостi виконання робiт, калькуляцiї
витрат, пов’язаних з виконанням робiт, а також термiну виконання робiт.

Перед поданням заяви до Регіонального відділення оцінювач має ознайо�
митися з об’єктом оцінки.

Конкурс відбудеться 20 вересня 2004 р. в Регіональному відді$
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.

Враховуючи, що на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності
(СОД) для проведення  незалежної оцінки вартості майна — споруди
теплиці, що перебуває на балансі ТОВ ВКФ «Чернівецький де$
ревообробний комбінат» ЛТД (м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1т)
з метою визначення збитків або розміру відшкодування, завданих не�
належним використанням державного майна, призначений на
19.08.2004, не надійшло жодної заяви, конкурс визнано таким, що не
відбувся, та оголошено повторне проведення конкурсу з відбору СОД
для виконання незалежної оцінки вищезазначеного об’єкта.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
з метою проведення незалежної оцінки майна

Назва об“єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва власності тери�
торіальної громади с. Кам’янка Глибоцького району Чернівецької області —
лазне�пральний комбінат.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�
та для приватизації шляхом викупу.

Місцезнаходження  об’єкта: 60427, Чернівецька обл., Глибоцький р�н, с.
Кам’янка, вул. Н. Яремчука.

Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт: Кам’янська сіль�
ська рада Глибоцького району Чернівецької області.

Місцезнаходження підприємства: 60427, Чернівецька обл., Глибоцький р�
н, с. Кам’янка. Телефон (234) 3�12�36.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Запланована дата оцінки: 30.06.2004.
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 Положен�
ня про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака�
зом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19.12.2003 за № 1194/8515); копія установчого документа претенде�
нта; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі  та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; 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).

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 має

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві�
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпо�
відно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001
за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема
подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні
оцінки подібного майна;

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 слід зазначати в єдиній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 16 вересня 2004 р. об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Чернівецькій обла$
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 — 10 вересня 2004 р.
до 16.45, за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
55�75�28.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області про
повторне оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної

діяльності з метою проведення незалежної оцінки майна
Назва об“єкта оцінки: споруда теплиці.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків або розміру від�

шкодування, завданих неналежним використанням державного майна.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1т.
Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт: ТОВ ВКФ «Че�

рнівецький деревообробний комбінат» ЛТД.
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1.
Телефони: 2�96�48, 2�97�00.
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 на�
казом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19.12.2003 за № 1194/8515); копія установчого документа претенден�
та; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май�
на; 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 пре�
тендента (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 май�
на, 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 має

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві�
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими від�
повідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре�
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна 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 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 слід зазначати в єдиній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 16 вересня 2004 р. об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, к. 6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до загального відділу
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області — 10 вересня 2004 р.
до 16:45, за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
55�75�28.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в

Регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області
16.08.2004,  з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Переможцями конкурсу визнано:
по об’єкту незавершеного будівництва — дільничої будівельної бази, роз�

ташованої за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р�н, смт Парафіївка,
вул. Леніна, 127а, — ТОВ «Північна експертна компанія»;

об’єкту незавершеного будівництва — 60�квартирному житловому будин�
ку, розташованому за адресою: Чернігівська обл., м. Борзна, вул. Енгельса,
25, — Чернігівську регіональну торгово-промислову палату;

об’єкту державної власності групи А — нежитловій будівлі, яка розташова�
на за адресою: м. Бобровиця, вул. Польова, 35 та знаходиться на балансі
Бобровицької філії ВАТ «Чернігівнафтопродукт», — ПП «Аксіома»;

об’єкту державної власності групи А — комплексу будівель, споруд та май�
на колишнього пожежного депо, що розташований за адресою: м. Прилуки,
вул. Дружби народів, 38 та знаходиться на балансі ВАТ «Прилуцький завод
«Білкозин» — відповідно до п. 20 Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100,
комісія вирішила призначити повторний конкурс;

об’єкту державної власності групи А — нежитловій будівлі, яка розташова�
на за адресою: Ніжинський р�н, с. Світанок, вул. Щорса, 3 та знаходиться на
балансі КСП «Яхнівське», — ПП «Аксіома»;

об’єкту державної власності групи А — будівлі кафе, що знаходиться на
балансі Ніжинської дистанції колії та розташована за адресою: м. Ніжин, вул.
Вокзальна, 6, — ПП «Аксіома».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному відділенні

ФДМУ по Чернігівській області 20.08.2004, з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

Переможцями конкурсу визнано:
по об’єкту державної власності групи А — вбудованому нежитловому при�

міщенню з підвалом загальною площею 688,4 м2, яке розташоване за адре�
сою: м. Прилуки, вул. Вокзальна, 40 та знаходиться на балансі ВАТ «Нафто�
газове видобувне управління «Чернігівнафтогаз» і орендується ТОВ «Фар�
мацевтична фірма «Прифарм», — ТОВ ЕК «Фірма «Десна-Експерт».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області про

підсумки   конкурсу, який відбувся 20.08.2004, з відбору суб’єктiв
оцiночної дiяльностi, які будуть залучені  для  проведення

незалежної  оцінки об’єктів
Нежитлові приміщення площею 198,78 м2, що знаходяться на балансі

ЧДЖПП «Житлосервіс» і орендуються ПНПП «БВС — Відродження» (м. Черка�
си, вул. Леніна, 31). Переможець — ПП Беспалий В. Я.

Нежитлові приміщення площею 61,48 м2, що знаходяться на балансі
ЧДЖПП «Житлосервіс» і орендуються ТОВ «Престиж» (м. Черкаси, вул. Лені�
на, 31). Переможець — ПП Беспалий В. Я.

Нежитлове приміщення, що знаходиться. на балансі ВАТ «Черкасирадіо�
побуттехніка», але не ввійшло до його статутного фонду (Черкаська обл., м.
Городище, вул. Миру, 131). Переможець — ПП «Оціночна фірма «Факторіал».

Нежитлові приміщення підвалу загальною площею 117,6 м2, що знахо�
дяться на балансі КПВЖ РЕУ № 1 (Черкаська обл., м. Умань, вул. Тищика,
27). Переможець — ТДВ «Капітал».

Будівля кафе «Пельменна», що знаходиться на балансі Шевченківського
ДКВПРП Одеської залізниці (Черкаська обл., м. Сміла, вул. Кременчуцька,
1). Переможець — ПП «Оціночна фірма «Факторіал».

 Незавершене будiвництво — вбудовано�прибудоване приміщення мага�
зину до житлового  будинку. Філія № 3 — Уманська спеціалізована база ВАТ
«Украгротех» Міністерство аграрної політики України (Черкаська обл., м.
Умань, вул. Дерев’янка, 18). Переможець — ТДВ «Капітал».

Приміщення (частина фойє фотоательє) по вул. Тельмана, 3 (магазин
«Грані»), що знаходиться на балансі Смілянського комунального підприєм�
ства «Побутсервіс» (Черкаська обл., м. Сміла, вул. Тельмана, 3). Перемо�
жець — ПП Войцех І. Г.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному відділенні
ФДМУ по Харківській області 12.08.2004 по залученню суб’єктів

оціночної діяльності
Договір на проведення оцінки по ОНБ — школі, що знаходиться на балансі

Головного квартирно�експлуатаційного управління Міністерства оборони
України, за адресою: 63461, Харківська обл., Зміївський р�н, с. Благодатне,
буде укладено з суб’єктом оціночної діяльності ПМП «Фірма «Бассонеллі».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області про

підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені  до проведення незалежної оцінки

Переможцем конкурсу по об’єкту оцінки визнано фізичну особу Федорова  І. О.
Назва об’єкта: Кременчуцький державний продовольчий ринок;
адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, Автозаводський р�н, квартал 274 Б.2;
балансоутримувач: Кременчуцький державний оптовий продовольчий ринок;
спосіб приватизації: аукціон.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся

в Регіональному відділенні ФДМУ по Волинській області
Переможцями конкурсу від 30.07.2004 визнано:
1. Гладильний пристрій (інв. № 44901), що знаходиться на балансі ЗАТ

«Універмаг «Луцьк», м. Луцьк, пр. Волі, 1 — Волинська торгово-промислова
палата.

2. Гладильний пристрій (інв. № 44902), що знаходиться на балансі ЗАТ
«Універмаг «Луцьк», м. Луцьк, пр. Волі, 1 — Волинська торгово-промислова
палата.

3. Будівля магазину, що знаходиться на балансі ТзОВ «Гастроном № 42»,
м. Луцьк, вул. Надрічна, 1 — ЗАТ «Науково-виробниче підприємство «Техні-
чне бюро кадастру».

4. Частина нежитлового приміщення гуртожитку (актовий зал), що знахо�
диться на балансі ВАТ «Нововолинська бавовнопрядильна фабрика «Нотекс»
і орендується підприємцем Торчило С. Л., м. Нововолинськ, вул. Нововолин�
ська, 53 — ТзОВ «Волиньексперт».

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені для оцінки
орендованого  майна з метою приватизації шляхом викупу,

визначення вартості нежитлової будівлі колишнього гуртожитку
 з метою його продажу  за конкурсом

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки  майна, затвердже�
ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003  №1891.

1.  Індивідуально визначене майно.
Місцезнаходження:  м. Київ, вул. Вишгородська, 150, тел. 229�25�17.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості орендованого

майна з метою приватизації шляхом викупу.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основ�

них засобів) :  дачний будинок №15 (371,73 м2); дачний будинок № 38 (471,73 м2).
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 30.06.2004,

тис. грн.:
дачного будинку №15 — 78,558;
дачного будинку № 38 — 82,322.
Дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003  № 1891.
2. Нежитлова будівля колишнього гуртожитку, що знаходиться на балансі

ВАТ “Пересувна механізована колона № 6”.
Місцезнаходження:  м. Сарни Рівненської обл., вул. Бєлгородська, 4,

тел./факс: 3�60�52.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості нежитлової бу�

дівлі колишнього гуртожитку, що знаходиться на балансі ВАТ “Пересувна ме�
ханізована колона № 6”, з метою його продажу за конкурсом.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основ�
них засобів):  приміщення з 2�го до 5�го поверху  загальною площею 2 575,4 м2.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.07.2004,
тис. грн.: 40,453.

Дата оцінки: 31.08.2004.
 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 відпові�

дно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності , затвер�
дженого наказом  Фонду державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і за�
реєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має під�

тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідо�
цтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпові�
дно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
19.12.01 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.01 за
№ 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема
подібного майна;
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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.

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;

у разі потреби  — спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’я�
заною 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  професій�
ну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу  потрібно подати до Фонду державного майна України
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтве�
рдних документів.

До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі ( за встановленою формою);
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному скла�

ді, 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
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду дер�
жавного майна України (вул. Кутузова ,18/9, кімната 504)  до 18.00  09.09.2004.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під�
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті  слід  зробити від�
мітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». Перепустки  до
загального відділу Фонду державного майна України видаються по вул. Куту�
зова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для довідок: 200�36�36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України 15 вересня
2004 р.  о 15.00.

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду державного майна України в м. Донецьку

про оголошення  конкурсу  з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

приватизації
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 150 м2,

що знаходиться на балансі ЖЕО  Калінінського району, за адресою: м. До�
нецьк, пр. Ілліча, 3б.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�
та для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —

52 624,00 грн.
2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 67,1

м2, що знаходиться на балансі ЖЕК № 1 Ворошиловського району, за адре�
сою: м. Донецьк, вул. Університетська, 39.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�
та для приватизації шляхом викупу.

КОНКУРСИ  З  ВІДБОРУ  ЕКСПЕРТІВ

Д О  В І Д О М А

Згідно з наказом ФДМУ від 18.08.2004 № 1693 відповідно до Порядку реєст�
рації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердже�
ного наказом ФДМУ від 19.12.01 № 2355 та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриманням
Супруненко Л. А. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1378, виданого ФДМУ і Українською комерційною школою,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оціню$
вачів від 07.10.2002 № 2983, видане ФДМУ Супруненко Л. А.

Згідно з наказом ФДМУ від 18.08.2004 № 1694 відповідно до Порядку реєст�
рації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затверджено�
го наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 та зареєстрованого у Міністерстві юс�
тиції України 28.12.2001 за № 1092/6283, у зв’язку з отриманням Огірчук Л. Ф.
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ № 1338,
виданого ФДМУ і Українською комерційною школою, анульовано свідоцт$
во про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 07.10.2002
№ 3013, видане ФДМУ  Огірчук  Л. Ф.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу на

право укладення договору оренди нерухомого майна
Об’єкт оренди: державне майно (дерев’яний будиночок фінського ти�

пу на 6—8 місць та два вагончики), що є державною власністю та знахо�
дяться на балансі ВАТ «Тростянецький комбінат хлібопродуктів».

Місцезнаходження: 42600, Сумська обл., Тростянецький р�н, с. Зарі�
чне (заплава р. Ворскла, землі Зарічанської сільської ради).

Площа земельної ділянки: 2062,0 м2.
Основні вимоги щодо умов конкурсу:
найбільша запропонована орендна ставка  відсотків до вартості неру�

хомого майна у порівнянні з орендною ставкою, встановленою згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 зі змінами та
доповненнями;

ефективне використання об’єктів оренди;
строк оренди — 11 місяців з можливою подальшою пролонгацією від�

повідно до чинного законодавства;
вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою до�

тримання екологічних норм експлуатації об’єктів;
забезпечення пожежної безпеки та страхування орендованого майна

та надання комунальних послуг орендарю;
своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням

індексу інфляції.
Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи:
лист�заяву на участь у конкурсі та конкурсні пропозиції, які містять:
відомості про претендента (належним чином оформлену довіреність,

видану представнику юридичної особи; копії установчих документів, за�
свідчені в нотаріальному порядку (для юридичних осіб); відомості про фі�
нансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу);

для учасників конкурсу, які є фізичними особами, — декларацію про
доходи;

в окремому запечатаному непрозорому конверті із зазначенням
на ньому тільки адреси органу приватизації, з позначкою «На конкурс
по оренді», зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, техніко�
економічне обгрунтування оренди, запропонований претендентом
розмір орендної плати;

додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта і таке
інше.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів
після опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре�
сою: 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, Регіональне відділення ФДМУ
по Сумській області.

Конкурс буде проведено через 5 календарних днів після за$
кінчення приймання заяв за адресою: 40024, м. Суми, вул. Хар$
ківська, 30/1, кімн. 3, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській
області.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди регіонального
відділення за тел. (0542) 36�11�33.

Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —

7 956,0 грн.
3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 750,0

м2, що знаходиться на балансі КП «СЄЗ Київського району м. Донецька», за
адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 147б.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�
та для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2004 —

252 107,0 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь в конкурсі за встановленою формою; нотаріально посвідче�

ну копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі і будуть залучені до виконання не�
залежної оцінки і підписання звіту про оцінку майна; копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра�
їни; інформацію про претендента (документ, у якому зазначаються відомості
про претендента; досвід проведення незалежної оцінки державного майна при
приватизації, кваліфікація і особистий досвід роботи оцінювачів, які працюють
у штатному складі і додатково залучаються ним для здійснення незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); конкурсні пропозиції щодо
вартості виконання робіт, калькуляції витрат і терміну виконання робіт — пода�
ються в запечатаному конверті; один конверт із зазначенням адреси учасника
конкурсу. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи�
сом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Конкурс відбудеться о 14.00 через 15 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. До$
нецьк, вул. Артема, 98, к. 422, представництво Фонду державного
майна України в м. Донецьку, тел. 335$72$68.

Документи приймаються за вищевказаною адресою.
Кінцевий термін прийняття документів — за 4 дні до дати проведення кон�

курсу.

Інформація про проведення конкурсу на право укладення догово�
ру оренди приміщення, розташованого за адресою: м. Бориспіль,
Соцмістечко № 1 відповідно до постанови КМУ від 11.05.2000 № 778
«Про затвердження Порядку надання дозволу військовим частинам
ЗСУ на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого май�
на в оренду».

Відомості про нерухоме майно:
1. Загальна площа — 197 м2, будівля — 1�й поверх, 1986 р. буд. Бу�

дівля  знаходиться у занедбаному стані  та  потребує  ремонту. Системи
водопостачання, електропостачання та теплопостачання  потребують
ремонту. Попередньо  будівля  використовувалась  як  сховище АЗС.

2. Конкурсна комісія засідатиме  06.09.2004  об 11.00, заяви на
участь у конкурсі подавати до 06.09.2004 до 10.00.

3. Орієнтовна орендна плата становить 200 грн. за місяць.
4. Телефон для довідок: (295) 6�24�95 (питати юрисконсульта в/ч

А�2215).
5. Київська обл., м. Бориспіль,  Соцмістечко № 1.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта комунальної власності — цілісного майнового комплексу державного комунального підприємства

«Петровський завод будівельних матеріалів»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс державного комунального підприємства «Петровський завод будівельних матеріалів».
Балансоутримувач: державне комунальне підприємство «Петровський завод будівельних матеріалів».
Код за ЄДРПОУ: 00663953
Місцезнаходження: 83061, м. Донецьк, вул. Косарева, 96.
Призначення об’єкта: виробництво і збут будівельної цегли, керамічної черепиці і будівельної кераміки.
До складу ЦМК входять 29 одиниць будівель і споруд і 3 об’єкти незавершеного будівництва (ОНБ), у тому числі:
будівля котельні — 1947 р. буд.; виробничий корпус — 1993 р. буд.; будівля сушильного відділення — 1994 р. буд.; побутова споруда — 1994 р. буд.; будівля

формовочного відділення — 1994 р. буд.; будівля тимчасового вивантаження; будівля тунельної печі — 1993 р. буд.; водонапірна башта — 1990 р. буд.;
галерея — 1994 р. буд.; склад готової продукції — 1994 р. буд.; будівля садочного відділення — 1994 р. буд.; склад вогнетривів — 1994 р. буд.; будівля
пакетування — 1994 р. буд.; будівля тимчасової садки — 1994 р. буд.; будівля трансформаторної підстанції — 1959 р. буд.; газопровід — 1993 р. буд.; гараж
— 1994 р. буд.; залізничний шлях  — 1993 р. буд.; очисні споруди — 1994 р. буд.; будівля прохідної — 1994 р. буд.; склад ПММ — 1994 р. буд.; сховище — 1994 р.
буд., та інші інженерні споруди; ОНБ — автошлях; ОНБ — гараж; ОНБ — житловий будинок.

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

Кількість робочих місць: 202. Кількість працюючих — 40 осіб.
Показники діяльності: 2001 рік — 336,3 тис. грн. (збиток): 2002 рік — 137,0 тис. грн. (збиток); 2003 рік — 202,7 тис. грн. (збиток);
щорічний обсяг виробництва будівельних матеріалів — 2001 рік — 11 400,00 тис. шт.; 2002 рік — 11 400,00 тис. шт.;
з 2003 року — не здійснюється випуск продукції.
Заборгованість станом на 31.07.2004: дебіторська — 9,9 тис. грн., кредиторська — 3 958,8 тис. грн.
Початкова вартість продажу без ПДВ — 150 099,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності підприємства; погашення кредиторської заборгованості, у тому числі по платежах до бюджету всіх рівнів;

не проводити звільнення працівників з ініціативи нового власника протягом 6 місяців, крім випадків, передбачених чинним законодавством України; утри�
мання об’єкта та прилеглої території у належному санітарно�технічному стані; здійснення заходів щодо захисту навколишнього середовища, дотримання
санітарно�екологічних норм і правил пожежної безпеки; збереження та раціональне використання робочих місць; здійснення програм технічного пере�
озброєння виробництва, впровадження прогресивних технологій; здійснення комплексу заходів щодо збереження технологічної єдності виробництва та
технологічних циклів; завершення будівництва об’єктів незавершеного будівництва на умовах, узгоджених з міськвиконкомом, і з урахуванням технічного
стану об’єктів; новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків цілісного майнового комплексу.

До повного виконання умов продажу подальше відчуження та застава об’єкта приватизації здійснюються виключно за згодою державного органу при�
ватизації.

Сума грошових коштів в розмірі 15 009,90 грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта, вноситься грошовими коштами на р/р № 37311004001039
в УДК Донецької області, МФО 834016, ЗКПО 13517791, одержувач — представництво ФДМУ в м. Донецьку.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в конкурсі в розмірі 17,00 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37185003001039 в УДК Донецької області, МФО 834016, ЗКПО 13517791, одержувач — представництво ФДМУ в м. Донецьку.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Конкурс відбудеться об 11.00 через 30 днів після публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Донецьк,

вул. Артема, 98, кімн. № 422.
Прийняття заяв на участь в конкурсі припиняється за 7 днів до проведення конкурсу.
Заяви на участь в конкурсі приймають за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 98,  у робочі дні з 8.00 до 17.00 за вищевказаною адресою (тел.:  335�72�68,

304�84�73).
Ознайомлення з об’єктом приватизації проводиться за участю спеціаліста органу приватизації.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Департаменту  продажу цілісних майнових

комплексів та активів підприємств ФДМУпро підсумки
продажу на аукціоні об’єкта групи В — цілісного майново$

го комплексу державного підприємства «Збагачувальна
фабрика «Антрацит»

Цілісний майновий комплекс державного підприємства «Збага�
чувальна фабрика «Антрацит» за адресою: 86145, Донецька об�
ласть, м. Макіївка�45 (код за ЄДРПОУ — 00176578), приватизова�
ний юридичною особою за 4 277 891 грн.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ГОЛОВИ
ПРАВЛІННЯ ВАТ «Авіакомпанія «Національні авіалінії України»

(відповідно до наказу від 02.08.2004 № 1582)
Документи приймають до 3 вересня 2004 р. включно за адресою:  01133,

м. Київ, вул. Кутузов, 18/9. Тел. 296�53�96.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ
ПОСАДИ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ВАТ «Одеські авіалінії».

Документи приймаються до 3 вересня 2004 р. включно за адресою:
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9. Тел. 296�53�96.

В інформацію про продаж акцій ВАТ «КРАМАТОРСЬКЖИТЛОБУД» (код за
ЄДРПОУ 1237616), яке запропоновано до продажу на 72�му спеціалізованому
аукціоні  за грошові кошти, вносяться такі зміни:

Показник       Старе значення Нове значення

           Початкова ціна, грн.                  4,083                          4,8025


