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8 вересня 2004 р.

№ 35(323)

ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè îãîëîøóº ñ³ìäåñÿò òðåò³é
ñïåö³àë³çîâàíèé àóêö³îí çà ãðîøîâ³ êîøòè

Çàÿâè íà ñ³ìäåñÿò òðåò³é ñïåö³àë³çîâàíèé àóêö³îí çà ãðîøîâ³ êîøòè
áóäóòü ïðèéìàòèñÿ ç 4 äî 13 æîâòíÿ 2004 ðîêó

Äî óâàãè ó÷àñíèê³â 73-ãî ñïåö³àë³çîâàíîãî àóêö³îíó çà ãðîøîâ³ êîøòè (ÑÀÃÊ),

çàÿâè íà ÿêèé áóäóòü ïðèéìàòèñÿ ç 4 äî 13 æîâòíÿ 2004 ðîêó

Â³ííèöüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ãîãîëÿ, 10,

ì. Â³ííèöÿ, 21018

òåë./ôàêñ (0432) 32-22-40

Âîëèíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Øîïåíà, 12,

ì. Ëóöüê, 43025

òåë. (03322) 4-21-28

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé

àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ëåí³íãðàäñüêà, 68, êîðï. 12,  ê³ìí. 415,

ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, 49038

òåë. (056) 779-30-74, ôàêñ 779-32-83

Äîíåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ïîñòèøåâà, 36,

ì. Äîíåöüê, 83086

òåë./ôàêñ (062) 387-20-22, òåë. 387-20-18

Æèòîìèðñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ðèëüñüêîãî, 9, ê. 220,

ì. Æèòîìèð, 10014

òåë. (0412) 41-84-98

Çàêàðïàòñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ñîáðàíåöüêà, 60,

ì. Óæãîðîä, 88005

òåë. (0312) 61-67-65

Çàïîð³çüêèé àóêö³îííèé öåíòð

ïðîñï. Ëåí³íà, 105,

ì. Çàïîð³ææÿ, 69095

òåë. (0612) 13-50-62

²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Âàñèë³ÿíîê, 48,

ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 76019

òåë. (03422) 2-31-16

Àäðåñè àóêö³îííèõ öåíòð³â
Êè¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. ×åðâîíîòêàöüêà, 42, 2-é ïîâåðõ,

ì. Êè¿â, 02094

òåë. (044) 552-72-55

Ê³ðîâîãðàäñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ê. Ìàðêñà, 55,

ì. Ê³ðîâîãðàä, 25006

òåë. (0522) 24-43-15

Êðèìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ðóñüêà, 103à,

ì. Ñ³ìôåðîïîëü, 95048

òåë. (0652) 44-27-69

Ëóãàíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð
âóë. Îêòÿáðñüêà, 43,

ì. Ëóãàíñüê, 91055

òåë. (0642) 52-72-12

Ëüâ³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Àê. Ñàõàðîâà, 46à,

ì. Ëüâ³â, 79012

òåë. (0322) 97-05-41

Îäåñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Âåëèêà Àðíàóòñüêà, 15,

ì. Îäåñà, 65107

òåë. (048) 728-72-23

Ïîëòàâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Æîâòíåâà, 43,

ì. Ïîëòàâà, 36003

òåë. (0532) 18-36-08

Ð³âíåíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3,

ì. Ð³âíå, 33000

òåë. (0362) 22-23-62

Ñóìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Äçåðæèíñüêîãî, 17,

ì. Ñóìè, 40022

òåë. (0542) 25-21-42

Òåðíîï³ëüñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ñ. Áàíäåðè, 34,

ì. Òåðíîï³ëü, 46008

òåë. (0352) 25-17-58

Õàðê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Øàò³ëîâà Äà÷à, 4,

ì. Õàðê³â, 61145

òåë. (0572) 14-09-79

Õåðñîíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Óøàêîâà, 25, îô. 412,

ì. Õåðñîí, 73000

òåë. (0552) 26-27-34

Õìåëüíèöüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Òåàòðàëüíà, 4,

ì. Õìåëüíèöüêèé, 28017

òåë. (0382) 71-21-61, ôàêñ 71-21-60

×åðêàñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Áëàãîâ³ñíà, 213/1,

ì. ×åðêàñè, 18300 ÌÑÏ

òåë. (0472) 54-01-02, ôàêñ 37-45-14

×åðí³âåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ë. Êîáèëèö³, 21à,

ì. ×åðí³âö³, 58001

òåë. (0372) 51-16-91

×åðí³ã³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Êè¿âñüêà, 14à,

ì. ×åðí³ã³â, 14005

òåë. (0462) 10-15-33

Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â

âóë. Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 15,

ì. Êè¿â, 02002

ôàêñ (044) 516-52-55, òåë. 552-10-26

Відповідно до п. 3.1 Порядку проведення спеціалізованих
аукціонів за грошові кошти через Державну акціонерну компа�
нію «Національна мережа аукціонних центрів», затвердженого
наказом ФДМУ від 09.08.2000 № 1660 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за № 551/4772, право
на участь в аукціоні мають фізичні особи, а також інвестиційні
фонди, інвестиційні компанії, банки та торгівці цінними папе�
рами, які мають відповідний дозвіл (ліцензію), що видається
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Заяви про придбання акцій підприємств, що пропонуються
до продажу, приймаються в аукціонних центрах Державної
акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів»
(ДАК «НМАЦ») та пунктах приймання заяв, відкритих аукціон�
ними центрами ДАК «НМАЦ» та пунктах приймання заяв, від�
критих аукціонними центрами ДАК «НМАЦ», на бланках вста�
новленого зразка.

Перерахування грошових коштів для участі в САГК здійс�
нюється з поточних рахунків учасників аукціону на поточний
рахунок ДАК «НМАЦ» № 26046301240442 у Київському місько�
му відділенні Промінвестбанку, МФО 322250, код 20064284 у
терміни з 4 до 13 вересня 2004 року.

Для забезпечення можливості повернення коштів (у разі
необхідності) рахунок заявника повинен зберігатися протя�
гом усього терміну проведення та підбиття підсумків аукціону.

У платіжному дорученні у розділі «Призначення платежу» слід
зазначати повний 13�значний номер заяви на придбання ак�
цій, поданої в аукціонний центр ДАК «НМАЦ».

Визначення переможців аукціону та повернення коштів здій�
снюється у порядку та в терміни, передбачені чинним законо�
давством.

За підсумками аукціону, у випадках, передбачених законо�
давством, переможець аукціону зобов’язаний звернутися до
органів Антимонопольного комітету України, про що його буде
поінформовано.

За консультаціями з питань участі в САГК звертатися з 9.00
до 18.00 за тел. (044) 552�40�94.

Для придбання акцій бездокументарної форми випуску на
САГК фізичні та юридичні особи повинні укласти договір про
відкриття рахунка у цінних паперах з обраними ними зберіга�
чами.

Для участі у САГК заявник, який має намір придбати акції
бездокументарної форми випуску, подає до філії ДАК «НМАЦ»
разом із заявою на придбання пакета акцій ВАТ документ, що
містить інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах
(номер та дату відкриття рахунка, найменування та місцезнахо�
дження зберігача).

Інформацію щодо зберігачів можна отримати за місцем по�
дання заяви у філіях ДАК «НМАЦ».

До уваги учасників 73го спеціалізованого аукціону
за грошові кошти (САГК), заяви на який будуть

прийматися з 4 до 13 жовтня 2004 року
Повідомляємо, що:
по СВАТ «САДОВОД» (ЄДРПОУ 5509760) згідно з ух�

валою господарського суду Вінницької області від 20.09.2002
№ 79/10�262 відкрито процедуру санації боржника;

акції ВАТ «ФАВОРИТ» (ЄДРПОУ 2042356), не забез�
печені майном унаслідок рішення арбітражного суду Доне�
цької області від 20.11.2000 № 1/103 щодо стягнення боргів
на майно боржника;

по ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУК&
ТІВ» (ЄДРПОУ 375906), згідно з ухвалою господарсько�
го суду Донецької області від 29.03.2004  № 15/24Б понов�
лено провадження у справі про банкрутство;

ВАТ «МЕЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(ЄДРПОУ 951468), згідно з постановою господарського
суду Дніпропетровської області від 03.11.2003 № Б29/60/03
визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру;

ВАТ «БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНО&
ДОПОМІЖНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ТРУБОПРОВОДІВ
(ЄДРПОУ 109398) згідно з ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від 11.05.2004 № Б15/27/04  по�
рушено справу про банкрутство;

ВАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦУКРО&РАФІНАДНИЙ ЗА&
ВОД» (ЄДРПОУ 372405) згідно з ухвалою господарсько�
го суду Житомирської області від 23.12.2003 № 4/9 «Б»
порушено справу про банкрутство;

ВАТ «ГАЛИЧЦУКОР» (ЄДРПОУ 372693) згідно з ухва�
лою господарського суду Івано�Франківської області від
26.08.2003 № Б�16/289 порушено справу про банкрутство;

ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧІ» (ЄДРПОУ
849634) згідно з постановою арбітражного суду Київської
області від 11�12.04.2000 № 218/10б�98 визнано банкрутом,
а згідно з ухвалою господарського суду Київської області від
21.03.2003 провадження по справі зупинено до закінчення
дії мораторію;

по ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
(ЄДРПОУ 178713) згідно з ухвалою господарського суду
Луганської області від 23.01.2004 № 9/1б продовжено строк
процедури санації боржника;

ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
(ЄДРПОУ 178594) згідно з ухвалою господарського суду
Луганської області від 15.04.2003 № 9/1б продовжено строк
процедуру санації боржника;

ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 1432115) згі�
дно з ухвалою господарського суду Луганської області від
22.08.2003 № 9/149б введено процедуру санації боржника;

ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ»
(ЄДРПОУ 14307268) згідно з ухвалою господарського су�
ду Луганської області від 29.01.2004 № 10/141б введено про�
цедуру санації боржника;

ВАТ «ЛУЧЕЗАРНИЙ» (ЄДРПОУ 851577) згідно з ух�
валою господарського суду Луганської області від
18.11.2003 № 9/148б продовжено строк процедури санації
боржника;

ВАТ «ШУМСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 907208)
згідно з ухвалою господарського суду Тернопільської обла�
сті від 11.05.2004 № 11/Б�446 порушено справу про банк�
рутство;

ВАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
ВИРОБІВ» (ЄДРПОУ 1373341) згідно з ухвалою госпо�
дарського суду Хмельницької області від 22.12.2003 № 2/
24�Б розпочато санацію боржника, акції не забезпечені
майном;

ВАТ «СЕЛИЩАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
(ЄДРПОУ 373468) згідно з ухвалою господарського су�
ду Черкаської області від 05.03.2004 № 01/786 поруше�
но справу про банкрутство та введено процедуру розпо�
рядження майном боржника;

ВАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
(ЄДРПОУ 373669) згідно з постановою господарського
суду Черкаської області від 30.12.2003 № 08/4952 визнано
банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру;

по  ВАТ «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
(ЄДРПОУ 373630) згідно з ухвалою господарського суду
Черкаської області від 08.01.2004 № 08/3503 введено проце�
дуру санації боржника;

ВАТ «МАЙДАНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
(ЄДРПОУ 373600) згідно з постановою арбітражного су�
ду Черкаської області від 11.04.2001 № 08/4130 визнано ба�
нкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру.

До уваги учасників 72го спеціалізованого аукціону
за грошові кошти (САГК), заяви на який приймаються

з 1 до 10 вересня 2004 року
Повідомляємо, що:
ВАТ «Антрацитівське автотранспортне підприємс&

тво 10962», ЄДРПОУ 3116016, згідною з  постановою
господарського суду Луганської області від 06.08.2004  №
9/4б, визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.



8 вересня 2004 року № 35(323)2

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296&59&77ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 294&33&28

А У К Ц І О Н

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà 73-ìó ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³
çà ãðîøîâ³ êîøòè  (ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà)
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ВАТ «ПОДІЛЬСЬКАГРОХАРЧОРЕМБУД», 21100, М.

ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 78, тел.35�11�17

СВАТ «ВІННИЦЯ�СОРТНАСІННЄОВОЧ», 21050,

М.ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 4, тел.321807

СВАТ «БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ

СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ», 24404, ВІННИЦЬКА ОБЛ.,

М.БЕРШАДЬ, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, 88, тел.2�41�65

ВАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 24616,

ВІННИЦЬКА ОБЛ., КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ Р�Н, С.ГОРОД�

КІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА,103, тел.2�45�75

ВАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН», 23130, ВІННИЦЬКА ОБЛ.,

ЖМЕРИНСЬКИЙ Р�Н, СМТ БРАЇЛІВ, тел.22034

СВАТ «САДОВОД», 22742, ВІННИЦЬКА ОБЛ., ІЛЛІНЕЦЬ�

КИЙ Р�Н, С.КРИШТОПІВКА, тел.3�22�04

ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», 94000,

ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,М.СТАХАНОВ,ВУЛ.КОПЕРНІКА,24

ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,

94105, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,М.БРЯНКА,ВУЛ.ЩЕТИНІНА,7,

тел.51356

ВАТ «ТРЕСТ « СВЕРДЛОВСЬКШАХТОБУД», 94800, ЛУ�

ГАНСЬКА ОБЛ., М.СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ.КОСІОРА,1

ВАТ «ТРЕСТ «КРАСНОДОНШАХТОБУД», 94400, ЛУ�

ГАНСЬКА ОБЛ.,М.КРАСНОДОН,ВУЛ.КОМСОМОЛЬСЬ�

КА,9

ВАТ «ЛУЧЕЗАРНИЙ», 94623, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,  АНТРА�

ЦИТІВСЬКИЙ Р�Н, С.МАЛОМИКОЛАЇВКА, ВУЛ.ЮВІЛЕЙ�

НА,3

ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ»1, 91056, М.ЛУГАНСЬК,

ВУЛ.К.МАРКСА,3, тел.23390

ВАТ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ», 91000, М.ЛУ�

ГАНСЬК,ВУЛ.ВАТУТІНА,89А, тел.553030

ВАТ «КРЕМІНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ�

СТВО 10910», 92900, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,М.КРЕМІННА,

ПЛ. ПІОНЕРСЬКА, 1, тел.92661

ВАТ «КРАСНОДОНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА», 94470,

ЛУГАНСЬКА ОБЛ., КРАСНОДОНСЬКИЙ Р�Н, С. НОВО�

ГАННІВКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 1, тел.24248

ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ»1,

94000, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.СТАХАНОВ, ВУЛ.ШИРО�

КА, 5, тел.65272

ВАТ «СВІТЛОФОР», 91047, М.ЛУГАНСЬК, ВУЛ.ГАСТЕЛ�

ЛО, 40, тел.540128

ВАТ «БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНО�ДОПОМІЖНО�

ГО УСТАТКУВАННЯ ТА ТРУБОПРОВОДІВ», 51909,

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,

3�Й БАГЛІЙСЬКИЙ ПРОВУЛОК,1, тел.71421

ВАТ «МЕЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,

52900, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,МЕЖІВСЬКИЙ

Р�Н, СМТ МЕЖОВА,ВУЛ.К.МАРКСА,1, тел.8230�93706

ВАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА»2,

51917, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОДЗЕР�

ЖИНСЬК, ВУЛ.АНОШКІНА,181, тел.46482

ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,

84617, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО�

МІСЬКИЙ Р� Н,ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА,18, тел.44428

ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМЕНІ ЧКАЛОВА», 86052,

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ЯСИНУВАТСЬКИЙ Р�Н, С�ЩЕ НЕТАЙ�

ЛОВЕ, тел.53335

ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «РОЗОВСЬКИЙ», 87110, ДО�

НЕЦЬКА ОБЛ., НОВОАЗОВСЬКИЙ Р�Н,М.НОВО�

АЗОВСЬК, ВУЛ. 60�РІЧЧЯ СРСР, 84, тел.21352,22364

ВАТ «ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО

ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ», 85520, ДОНЕЦЬ�

КА ОБЛ., В/НОВОСІЛКІВСЬКИЙ Р�Н,СМТ В.НОВОСІЛ�

КА, ВУЛ.ГОРЬКОГО,45, тел.9�11�74

ВАТ «МАКІЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,

86180, ДОНЕЦЬКА ОБЛ, ГІРНЯЦЬКИЙ Р�Н, М.МАКІЇВ�

КА, С�ЩЕ ТРУБНЕ, тел.95677

ВАТ «КРАМАТОРСЬКЖИТЛОБУД», 84331, ДОНЕЦЬКА

ОБЛ., М.КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 69, тел.3�45�13

ВАТ «ФАВОРИТ», 84500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.АРТЕМІ�

ВСЬК,ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО,62, тел.62424

ВАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦУКРО�РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»,

13304, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.,М.БЕРДИЧІВ, ВУЛ.ЧЕР�

ВОНА,63, тел.92242

ВАТ «БАРАШІВСЬКА «АГРОПРОМТЕХНІКА», 11255,

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.,ЕМІЛЬЧИНСЬКИЙ Р�Н,С.БАРА�

ШІ,ВУЛ.МАЯКОВСЬКОГО,11, тел.6�11�44

ВАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА

КОЛОНА  № 3», 10004, М.ЖИТОМИР, ВУЛ. НЕСКОРЕ�

НИХ, 17, тел.268980

ВАТ «ІРШАВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,

90100, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., М.ІРШАВА,  ВУЛ.ФЕДО�

РОВА ,21, тел.2�28�91

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕХ�

НІЧНИХ ВОДОЙМИЩ, ОЧИСНИХ

СПОРУД ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ

(�;13.6)

ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ОВОЧЕ�

ВИХ, БАШТАННИХ КУЛЬТУР,

КОРМОВИХ КОРНЕПЛОДІВ ТА ПО�

САДКОВОГО МАТЕРІАЛУ (�;191.8)

ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЯ

СПЕРМИ ПЛІДНИКІВ (�;408)

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ (�;27604)

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ (�;204.7)

ВИРОЩУВАННЯ ФРУКТІВ, ЯГІД,

ГОРІХІВ, КУЛЬТУР ДЛЯ ВИРОБ�

НИЦТВА НАПОЇВ І ПРЯНОЩІВ (�;88)

ВИРОБНИЦТВО КРАНІВ ТА БУДІ�

ВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ (�;503)

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОКРЕПІВ,

ГІРНИЧОШАХТНОГО ОБЛАДНАН�

НЯ ТА ЗАПЧАСТИН,РЕМОНТ ГШО

(�;395)

ПІДРЯДНІ РОБОТИ (�;1015)

БУДІВНИЦТВО ШАХТ (�;1399)

ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОС�

ПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (�;88)

ГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ (�;84.7)

ВИРОБНИЦТВО ДРУКОВАНОЇ

ПРОДУКЦІЇ (�;683.5)

ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ (�;4.4),  (�;0)

АВТОПОСЛУГИ, РЕМОНТ С/Г ТЕХ�

НІКИ, ЛІНІЙНО�МОНТАЖНІ РОБО�

ТИ (�;180)

ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИ�

ВАННЯ (�;469.6)

МОНТАЖНІ РОБОТИ, МАРКЕ�

ТИНГ (�;852.6)

ВИРОБНИЦТВО ТРУБОПРО�

ВОДІВ, ТНС (�;128.2)

ПРИЙМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПО�

ПЕРЕДНЄ ОБРОБЛЕННЯ ЗЕРНО�

ВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР (�;21.3)

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕСТАВ�

РАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ВИРОБ�

НИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (�;2001)

БОРОШНО ПШЕНИЧНЕ (�;238.1)

МОЛОКО, М
,
ЯСО, РОСЛИННИЦТ�

ВО (�;52.3), ПОСЛУГИ (�;137.3)

ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ

ВИСОКОКЛАСНОГО ПЛЕМІННО�

ГО МОЛОДНЯКА ОВЕЦЬ (�;155)

СПЕРМА ВРХ, ХРЯКІВ (�;51.2),

ТВАРИННИЦТВО (264Ц;11), ІНШЕ

(�;0.4)

ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЯ

БОРОШНА (�;4614.8)

ОРЕНДА ПРИМІЩЕНЬ (�;47.3)

РЕМОНТ ТА ВИРОБНИЦТВО ТАРИ

(�;0)

ПРОДУКЦІЯ НЕ ВИРОБЛЯЛАСЬ

(�;0)

ПРОДУКЦІЯ НЕ ВИРОБЛЯЛАСЬ

(�;0)

ВИКОНАННЯ БУД�МОНТАЖНИХ

РОБІТ ПО ГАЗИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕН�

НИХ ПУНКТІВ ОБЛАСТІ (;36.1)

ВИРОБНИЦТВО БОРОШНА ТА

ХЛІБОБУЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

(�;32.1)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Номі�

нальна

ціна

акції,

грн.

Назва АТ, створеного в процесі приватизації

(корпоратизації), юридична адреса та телефон

Розмір

статут�

ного

фонду,

тис. грн.

Код за

ЄДРПОУ

Кіль�

кість

праців�

ників,

чол.

Знос

основних

фондів,

%

Баланс.

прибуток

за звітн.

період,

тис. грн.

Обсяг

продукції,

тис. грн.

Баланс.

вартість

основних

фондів,

тис. грн.

Заборго�

ваність

дебітор�

ська,

тис. грн.

Заборго�

ваність

креди�

торська,

тис. грн.

Площа

земель�

ної

ділянки,

га

Основні види продукції (послуг)

(натуральні показники; грошові

показники, тис. грн.)

Знос

основних

фондів,

тис. грн.

Звітний період

Група,

до якої

нале�

жить

під�

приєм�

ство

Почат�

кова

ціна

акції,

грн.

Пакет, запропонований до

продажу

Кількість

запропо�

нованих

акцій,

шт.

Вартість

за

номіналом,

тис. грн.

%

статут�

ного

фонду

[00388547]

[00492055]

[00692297]

[03374764]

[04762586]

[05509760]

[00178594]

[00178713]

[00181496]

[00181585]

[00851577]

[01432115]

[02470773]

[03113360]

[03563011]

[14307268]

[21810683]

[00109398]

[00951468]

[14308291]

00375906]

[00483493]

[00483547]

[00696668]

[00957614]

[01237616]

[02042356]

[00372405]

[00903512]

[13568222]

[00954063]

2879,8 Так 0,25 0,25 1151920 287,98 10,00 1,67 За 6 міс.2004р. 23 6837,8 58,23 3981,7 �64,4 322,6 273 13,6

1221,5 Так 0,25 0,25 488600 122,15 10,00 1,6 За 6 міс.2004р. 36 1611,2 47,78 769,8 0 122,8 39,7 191,8

924,864 Так 0,25 0,25 184975 46,24375 5,00 51,48 За 6 міс.2004р. 23 1162 50,17 583 � 6 189 193 408

13775,5 Так 0,25 0,25 5510200 1377,55 10,00 194,02 За 6 міс.2004р. 573 114306,1 51,05 58357,3 �1119 17186 14008,8 27604

12230,6 Так 0,25 0,25 4892242 1223,0605 10,00 11,23 За 6 міс.2004р. 42 19063,2 46,35 8836,1 �315,8 109,3 13,5 204,7

1859,5 Так 0,25 0,25 301800 75,45 4,06 0,2016 За 6 міс.2004р. 80 6055 76,83 4652 �59,1 0 1122 88

5852,975 Так 0,25 0,25 2287427 571,85675 9,77 127,41 За 6 міс.2004р. 131 9817 60,50 5939 � 401 713 3047 503

3544,00925 Так 0,25 0,25 1417605 354,40125 10,00 14,7 За 6 міс.2004р. 288 23713 63,98 15171 �2364 5451 11899 395

1808,776 Так 0,25 0,25 723516 180,879 10,00 22,879 За 6 міс.2004р. 275 22303 58,14 12967 �1324 2625 6281 1015

850,326 Так 0,25 0,25 236844 59,211 6,96 66,2 За 6 міс.2004р. 137 10208 52,07 5315 515 2413 3467 1399

7646,023 Так 0,25 0,25 3058390 764,5975 10,00 3661,4 За 6 міс.2004р. 30 9218 53,05 4890 �33 4 1222 88

2211,902 Так 0,25 0,25 884597 221,14925 10,00 15,56 За 6 міс.2004р. 84 4722 82,10 3876,7 �122,5 287,1 1517,2 84,7

438,69 Так 0,25 0,25 132104 33,026 7,53 1,098 За 6 міс.2004р. 66 3929,8 46,93 1844,2 � 47 103,7 103,6 683,5

171,1605 Так 0,25 0,25 68463 17,11575 10,00 4,5 За 6 міс.2004р. 5 632,2 92,11 582,3 0 144,1 104,8 4,4

498,9815 Так 0,25 0,25 199592 49,898 10,00 10,38 За 6 міс.2004р. 139 5313 88,41 4697 49 317 810 180

7065,413 Так 0,25 0,25 2825521 706,38025 10,00 11,118 За 6 міс.2004р. 140 11545,7 59,79 6902,7 0 181,8 2985 469,6

4314,887 Так 0,25 0,25 1725955 431,48875 10,00 1,22 За 6 міс.2004р. 93 2167,6 55,44 1201,7 �17,1 986,8 393,3 852,6

1466,87475 Так 0,25 0,25 586749 146,68725 10,00 1,53 За 6 міс.2004р. 53 6675,2 65,42 4366,7 �532,5 235,1 1807,5 128,2

2262 Так 0,25 0,25 271937 67,98425 3,01 19,06 За 12 міс.2003р. 2 1732,3 65,59 1136,3 �1726 6769 1860,2 21,3

3520,1 Так 0,25 0,25 1408040 352,01 10,00 5,0377 За 6 міс.2004р. 288 28137,1 61,91 17418,6 �680,5 1631,2 2582,9 2001

1997,932 Так 0,25 0,25 799172 199,793 10,00 5,75 За 6 міс.2004р. 3 5287,5 61,62 3257,9 �104,2 913,5 1193,9 238,1

10366,1 Так 0,25 0,25 4142520 1035,63 9,99 2521 За 6 міс.2004р. 63 23954 61,55 14743,2 3,1 48,2 1688,1 189,6

8379,877 Так 0,05 0,05 16759754 837,9877 10,00 17302 За 6 міс.2004р. 106 32137 68,09 21882 17 657 2370 155

254,689 Так 0,25 0,25 101880 25,47 10,00 50 За 6 міс.2004р. 19 569,4 77,27 440 1,6 68,9 17,9 62,6

4319,373 Так 0,25 0,25 1727750 431,9375 10,00 1,9342 За 6 міс.2004р. 66 11425,7 74,11 8467,9 �503,2 4952,4 2003 4614,8

23,5 Ні 0,25 4,803 9400 2,35 10,00 10,432 За 6 міс.2004р. 26 2272,4 43,72 993,6 �352,4 299,7 701,9 47,3

199,343 Так 0,25 0,25 79738 19,9345 10,00 1,06 За 12 міс.2003р. 1 0 0,00 0 �0,9 0 6 0

6196,0105 Так 0,25 0,25 679996 169,999 2,74 216 За 6 міс.2004р. 34 17728,8 73,23 12982,7 �3462 293,2 2046,2 0

223,74025 Так 0,25 0,25 35371 8,84275 3,95 8,3 За 6 міс.2004р. 1 244,5 8,51 20,8 0 7,8 0 0

326,17725 Так 0,25 0,25 102269 25,56725 7,84 0 За 12 міс.2003р. 9 156,8 80,36 126 �11,7 109,5 11,5 36,1

261 Так 0,25 0,25 27000 6,75 2,59 3,72 За 6 міс.2004р. 12 1789,3 71,69 1282,8 �35,4 133,2 41,8 32,1

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

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

Наяв�

ність

індек�

сації

ОФ на

01.01.95
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В
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В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

ВАТ «ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ�

СТВО 12329»3, 69008, М.ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВДЕННЕ

ШОСЕ, 66, тел.346451

ВАТ «КАМ’ЯНСЬКО�ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

«СОРТНАСІННЄОВОЧ», 71300, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., КА�

М’ЯНСЬКО�ДНІПРОВСЬКИЙ Р�Н., М. КАМ’ЯНКА�

ДНІПРОВСЬКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 103, тел.24035

ВАТ «ГАЛИЧЦУКОР», 77133, ІВАНО�ФРАНКІВСЬКА

ОБЛ., ГАЛИЦЬКИЙ Р�Н, С.ЗАДНІСТРЯНСЬКЕ, ВУЛ.ЗА�

ВОДСЬКА, 1, тел.2�16�07

ВАТ «ПРИКАРПАТТЮТЮН», 78315, ІВАНО�ФРАНКІВСЬ�

КА ОБЛ., СНЯТИНСЬКИЙ Р�Н, С.ЗАБОЛОТІВ, ВУЛ.

МЛИНСЬКА, 12, тел.2�21�85

ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧІ», 08350, КИЇВСЬ�

КА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р�Н, С. ЩАСЛИВЕ, ВУЛ.

ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 12, тел.5560366

ВАТ «МАКАРІВСЬКА «СІЛЬГОСПХІМІЯ», 08000, КИЇ�

ВСЬКА ОБЛ., МАКАРІВСЬКИЙ Р�Н, С. КАЛИНІВКА,

ВУЛ. КИЇВСЬКА, 109, тел.33644

ВАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ

ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ», 25006, М.КІРОВОГРАД,

ВУЛ. МУРМАНСЬКА, 37, тел.55�36�83

ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО�ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО

«ІНОС»4, 28000, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. СВІТЛО�

ВОДСЬК, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 34, тел.2�35�14

ОАО «СОРТСЕМОВОЩ», 97408, АРК, ЄВПАТОРІЯ,

ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА,41, тел.302�33

ВАТ «СТАНІСЛАВЧИК», 80622, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БРО�

ДІВСЬКИЙ Р�Н, С.СТАНІСЛАВЧИК, тел.96�5�41

ВАТ « РОЗДІЛЬСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД», 81652,

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р�Н, СМТ  РОЗДІЛ,

ВУЛ.ПРОМИСЛОВА,3

ВАТ «РОДНІКИ», 57134, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.,МИКО�

ЛАЇВСЬКИЙ Р�Н,С�ЩЕ ВЕСНЯНЕ, тел.333262

ВАТ «ЛИМАНСЬКИЙ», 67751, ОДЕСЬКА ОБЛ.,

Б.�ДНІСТРОВСЬКИЙ Р�Н, С. МОЛОГА,

ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 260, тел.2�80�74

ВАТ «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКМОЛЗАВОД №1»5, 65121,

М. ОДЕСА, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4, тел.44�34�18

ВАТ «РІВНЕРИБГОСП», 35331, РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,

РІВНЕНСЬКИЙ Р�Н,С.ПОНЕБЕЛЬ, тел.58042

ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ

БУДІВНИЦТВА», 35700, РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,М.ЗДОЛБУ�

НІВ,ВУЛ.ШЕВЧЕНКА,4, тел.2101

ВАТ «ДУБРОВИЦЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ», 34100,

РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М.ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ.НОВА,15,

тел.22076

ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД», 40005,

СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ.ПРИВОКЗАЛЬНА, 4,

тел.220137

ВАТ  «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД»,

41600, СУМСЬКА ОБЛ., М.КОНОТОП,ВУЛ.КОТЛЯ�

РЕВСЬКОГО, 1, тел.42232

ВАТ «ШУМСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ», 47100, ТЕРНО�

ПІЛЬСЬКА ОБЛ., СМТ  ШУМСЬК, ВУЛ. ЩОРСА,2

ВАТ «ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО

ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»,

64400, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ Р�Н,  СМТ

ЗАЧЕПИЛІВКА, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 15, тел.51�257

ВАТ «АГРОБІЗНЕС�НВ», 63200,  ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р�Н, СМТ НОВА ВОДОЛАГА,

ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1, тел.222�49

ВАТ « МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ», 75100,

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.,  М.ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИС�

ЛОВА, 1, тел.23801

ВАТ «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК», 75100, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.,

М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, тел.233�01

ВАТ «ТРАНСПОРТНИК», 75100, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.,

М.ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, 1

ВСАТ «НОВОСЕЛИЦЬКЕ», 30533, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.,

ПОЛОНСЬКИЙ Р�Н, С.НОВОСЕЛИЦЯ, ВУЛ. ЗАВОДСЬ�

КА, 12, тел.3�28�26

АВТОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

(�;6389.9)

ЗАГОТІВЛЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ НА�

СІННЯ (�;0.5)

ВАПНО ТОВАРНЕ  ТА ІНШЕ

(�;92.8),   ІНШІ (�;2080.8)

ФЕРМЕНТАЦІЯ ТЮТЮНУ, ОПТО�

ВА ТОРГІВЛЯ ТЮТЮНОВИМИ

ВИРОБАМИ (�;1364.1)

ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА І М
,
Я�

СА, ВИРОБНИЦТВО ПРОДОВОЛЬ�

ЧИХ ТОВАРІВ (�;962)

НАДАННЯ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКО�

ГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМ�

СТВАМ (�;47.1)

РИБОПРОДУКЦІЯ, ПЕРЕРОБЛЕН�

НЯ СОЇ, ВИРОБНИЦТВО КРУПИ,

МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ (�;26.8)

МЕТАЛУРГІЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ

МЕТАЛУ (�;16.3)

ЗАГОТІВЛЯ ЗЕРНА Й ОПТОВА

ТОРГІВЛЯ (�;45.2)

РОСЛИННИЦТВО І ТВАРИННИЦ�

ТВО (�;92)

ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ

(21.9 МЛН;9191.7)

ВИРОБНИЦТВО ЯЄЦЬ (�;1077.1)

ВИРОБНИЦТВО ТА ПЕРЕРОБЛЕН�

НЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТА

ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ (�;608)

ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХО�

МОСТІ (�;485.4)

ВИЛОВ РИБИ (�;149)

НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

В КОРИСТУВАННЯ ПІДПРИЄМ�

СТВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ (�;160)

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

ТОВАРІВ ГОСПОДАРЧО�ПОБУТО�

ВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (�;174.1)

ТЕПЛОЕНЕРГІЯ (�;18.7), ВИРОБ�

НИЦТВО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ (�;44.2),

ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

ЦУКРУ (�;335.1)

ВИРОБНИЦТВО ВІКОННИХ  ТА

ДВЕРНИХ БЛОКІВ (�;337.62), ІНШІ

СТОЛЯРНІ ВИРОБИ ТА ПОСЛУГИ

(�;59.58)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ С/Г ПІДПРИЄМСТВ,

ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК З/Ч, С/Г

МАШИНАМИ, НАФТОПРОДУКТА�

МИ (�;1.8)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПО�

СЛУГИ, КРІМ ВЕТЕРИНАРНИХ

(�;5.2)

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ

КУЛЬТУР, ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

(�;83.1)

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ І

СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

(�;102.3)

КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ ВО�

ДОПОСТАЧАННЯ (�;227.5)

АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕН�

НЯ (�;0)

БУРЯКИ  ТА ІНША ПРОДУКЦІЯ

(�;707)

Номі�

нальна

ціна

акції,

грн.

Назва АТ, створеного в процесі приватизації

(корпоратизації), юридична адреса та телефон

Розмір

статут�

ного

фонду,

тис. грн.

Код за

ЄДРПОУ

Кіль�

кість

праців�

ників,

чол.

Знос

основних

фондів,

%

Баланс.

прибуток

за звітн.

період,

тис. грн.

Обсяг

продукції,

тис. грн.

Баланс.

вартість

основних

фондів,

тис. грн.

Заборго�

ваність

дебітор�

ська,

тис. грн.

Заборго�

ваність

креди�

торська,

тис. грн.

Площа

земель�

ної

ділянки,

га

Основні види продукції (послуг)

(натуральні показники; грошові

показники, тис. грн.)

Знос

основних

фондів,

тис. грн.

Звітний період

Група,

до якої

нале�

жить

під�

приєм�

ство

Почат�

кова

ціна

акції,

грн.

Пакет, запропонований до

продажу

Кількість

запропо�

нованих

акцій,

шт.

Вартість

за

номіналом,

тис. грн.

%

статут�

ного

фонду

[03114164]

[20477260]

[00372693]

[00383107]

[00849634]

[05489394]

[05533112]

[13764236]

[04685414]

[05393702]

[31638894]

[20900183]

[05386010]

[05511627]

[00476754]

[01353663]

[25315029]

[00372925]

[01350156]

[00907208]

[05491089]

[05491161]

[14312499]

[30704866]

[30704892]

[00387329]

51032,1 Так 0,25 0,25 20412840 5103,21 10,00 50,5 За 6 міс.2004р. 565 27595,7 78,67 21710,7 � 448,5 1204 850,8 6389,9

356,7 Так 0,25 0,25 142680 35,67 10,00 0,2848 За 6 міс.2004р. 7 197,2 84,94 167,5 �18,9 163,1 27,3 0,5

5043,5 Так 0,25 0,25 677100 169,275 3,36 147 За 6 міс.2004р. 5 35109,5 60,93 21392,7 �56,6 6509 15653 92,8

4630,628 Так 0,25 0,25 425816 106,454 2,30 11,8 За 6 міс.2004р. 65 4879,8 32,02 1562,4 �186,6 98,5 45,9 1364,1

7377,75 Так 0,25 0,25 2951000 737,75 10,00 2510,1 За 6 міс.2004р. 426 41417 48,23 19976 �2026 1097 10399 962

1931,308 Так 0,25 0,25 772550 193,1375 10,00 4,1 За 6 міс.2004р. 47 2847,6 57,82 1646,4 �21,8 99 86,2 47,1

22494,7 Так 0,25 0,25 8994640 2248,66 10,00 20 За 6 міс.2004р. 19 2807,3 59,58 1672,7 �98,3 405,4 193,1 26,8

1171,58 Так 0,25 0,25 429632 107,408 9,17 1,1 За 6 міс.2004р. 15 1492,3 66,19 987,8 �110,3 6,7 125,6 16,3

713,987 Так 0,05 0,05 1427974 71,3987 10,00 1,78 За 6 міс.2004р. 9 58,4 87,67 51,2 � 4,9 2,7 53,7 45,2

793,118 Так 0,25 0,25 632959 158,23975 19,95 392,1 За 12 міс.2003р. 71 4966,5 48,00 2383,7 � 42,5 9,5 268,7 9 2

25343,9 Так 0,25 0,25 5893196 1473,299 5,81 15 За 6 міс.2004р. 312 39773,4 41,11 16350,6 1194,8 20785 15359,2 9191,7

6780,4 Так 0,25 0,25 678039 169,50975 2,50 4065 За 6 міс.2004р. 121 22075,4 48,30 10662,4 �261,1 1193,9 1219,3 1077,1

3570,4 Так 0,25 0,25 1375968 343,992 9,63 1425 За 6 міс.2004р. 249 31103 73,23 22776 2 179 405 608

9636,71625 Так 1,75 1,75 179168 313,544 3,25 6,862 За 6 міс.2004р. 68 11488,7 46,09 5294,8 �936,4 1689,8 262,3 485,4

663,34 Так 0,25 0,25 138402 34,6005 5,22 1414,2 За 6 міс.2004р. 81 3295 48,62 1602 1 139 308 149

1759,118 Так 0,25 0,25 675500 168,875 9,60 2,3 За 6 міс.2004р. 31 4062 76,93 3125 �106 234 24 160

1310,775 Так 0,25 0,25 4310 1,0775 0,08 1,77 За 6 міс.2004р. 54 3516,3 75,70 2662 � 42,8 3,6 141,6 174,1

14388,336 Так 0,25 0,25 5755014 1438,7535 10,00 32,62 За 6 міс.2004р. 127 6850 89,55 6134 �572 296 573 398

2394,302 Так 0,25 0,25 957561 239,39025 10,00 6,51 За 6 міс.2004р. 73 4646,2 57,87 2688,9 0 213,8 865,4 397,2

376,202 Так 0,25 0,25 177441 44,36025 11,79 1,86 За 6 міс.2004р. 3 71,2 61,24 43,6 �25,9 50,4 167 1,8

3727,717 Так 0,25 0,25 669800 167,45 4,49 10,85 За 6 міс.2004р. 7 4528,4 50,51 2287,4 �89,2 198,9 72,8 5,2

5258,951 Так 0,25 0,25 679800 169,95 3,23 16,3 За 6 міс.2004р. 17 6511,2 54,50 3548,3 �103,1 709,3 299,2 83,1

7957,7 Так 0,25 0,25 3183080 795,77 10,00 32,62 За 6 міс.2004р. 38 12533,9 45,20 5665,2 �254,6 1045,1 2085,1 102,3

3214,9 Так 0,25 0,25 1285960 321,49 10,00 1,72 За 6 міс.2004р. 16 4257,4 41,10 1749,8 �99,9 23,9 23,3 227,5

2131,8 Так 0,25 0,25 852720 213,18 10,00 2,49 За 6 міс.2004р. 10 2035,2 41,41 842,7 �257,3 13,8 107,1 0

2049,21 Так 0,25 0,25 819700 204,925 10,00 4100 За 6 міс.2004р. 379 12267,2 51,11 6270,1 �352,9 508,5 1868,7 707

Продовження таблиці

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ІВАНО�ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
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Продовження таблиці

Наяв�

ність

індек�

сації

ОФ на

01.01.95

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

ВАТ «ЛЕТИЧІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», 31500,

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., СМТ.ЛЕТИЧІВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАН�

КА, 33, тел.9�14�30

 ВАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИ�

РОБІВ», 30036, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.СЛАВУТА, ВУЛ.

ЧАПАЄВА, 2, тел.2�20�55

ВАТ «СЕЛИЩАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 19400,

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КОРСУНЬ�ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р�Н,

С.СЕЛИЩЕ, тел.2�03�88

ВАТ «МАЙДАНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 20400,

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ТАЛЬНІВСЬКИЙ Р�Н, С.МАЙДАНЕЦЬ�

КЕ, ВУЛ.НАБЕРЕЖНА, 3, тел.631096

ВАТ «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 19300, ЧЕР�

КАСЬКА ОБЛ., ЛИСЯНСЬКИЙ Р�Н, С.БУЖАНКА,

тел.64561

ВАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 19200, ЧЕР�

КАСЬКА ОБЛ., М.ЖАШКІВ, ВУЛ. РАДГОСПНА, 7,

тел.2�16�73

ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛІОРА�

ТОР», 18003, М.ЧЕРКАСИ, ВУЛ. МОЛОТКОВА, 87,

тел.640409

ВАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄ�

МСТВО 17147», 19500, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М.ГОРОДИ�

ЩЕ, ВУЛ.ЧЕХОВА, 39, тел.2�21�23

ВАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

17143», 19800, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., СМТ ДРАБОВО�БА�

РЯТИНСЬКЕ, ВУЛ.50�РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 3, тел.2�25�79

ВАТ «ВЕЛИКОЗАГОРІВСЬКЕ», 16450, ЧЕРНІГІВСЬКА

ОБЛ., БОРЗНЯНСЬКИЙ Р�Н, С.ВЕЛИКА ЗАГОРІВКА, ВУЛ.

РАДГОСПНА, 1

ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», 17500, ЧЕРНІ�

ГІВСЬКА ОБЛ.,М.ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ,

тел.52194

ВАТ «АГАТ», 15100, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ, М.ГОРОДНЯ,

ВУЛ.1 ТРАВНЯ, 46, тел.2�17�14

ВАТ «БУКОВИНСЬКИЙ ЛЬОН», 60400, ЧЕРНІВЕЦЬКА

ОБЛ., ГЛИБОЦЬКИЙ Р�Н, С.ТАРАШАНИ, тел.21544

ГЕНЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ В ЧЕРНІ�

ВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ — ВАТ «ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

«ЧЕРЕМОШ», 58017, М.ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.КОМАРОВА, 13А,

тел.47518

ВАТ «КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ МІЖРАЙПЛЕМСЕРВІС», 60100,

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., СМТ.КЕЛЬМЕНЦІ, ВУЛ. КОМСО�

МОЛЬСЬКА, 22, тел.21451

РЕМОНТНІ РОБОТИ (�;29.3)

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ (�;0)

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

(�;151.2)

РЕАЛІЗАЦІЯ ВЛАСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

(�;1314)

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ (�;0)

ПОСЛУГИ МЕЛІОРАТИВНОГО БУ�

ДІВНИЦТВА (�;154.2),  (�;0)

АВТОПОСЛУГИ (�;297.9),  (�;0),

АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(�;468), ІНШІ ДОХОДИ (�;4.6)

АВТОПОСЛУГИ (�;139),  (�;0)

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ

КУЛЬТУР, ВИРОБНИЦТВО ПРО�

ДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА, ПОСЛУ�

ГИ НАСЕЛЕННЮ (�;218.3)

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ (�;0)

ОБСЯГ ВИРОБЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ

(�;81.6)

ПЕРЕРОБЛЕННЯ ЛЬОНУ�ДОВ�

ГУНЦЮ (�;0.7)

ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(�;972.8)

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНОЇ ПРО�

ДУКЦІЇ (�;6.7)

Номі�

нальна

ціна

акції,

грн.

Назва АТ, створеного в процесі приватизації

(корпоратизації), юридична адреса та телефон

Розмір

статут�

ного

фонду,

тис. грн.

Код за

ЄДРПОУ

Кіль�

кість

праців�

ників,

чол.

Знос

основних

фондів,

%

Баланс.

прибуток

за звітн.

період,

тис. грн.

Обсяг

продукції,

тис. грн.

Баланс.

вартість

основних

фондів,

тис. грн.

Заборго�

ваність

дебітор�

ська,

тис. грн.

Заборго�

ваність

креди�

торська,

тис. грн.

Площа

земель�

ної

ділянки,

га

Основні види продукції (послуг)

(натуральні показники; грошові

показники, тис. грн.)

Знос

основних

фондів,

тис. грн.

Звітний період

Група,

до якої

нале�

жить

під�

приєм�

ство

Почат�

кова

ціна

акції,

грн.

Пакет, запропонований до

продажу

Кількість

запропо�

нованих

акцій,

шт.

Вартість

за

номіналом,

тис. грн.

%

статут�

ного

фонду

[00901683]

[01373341]

[00373468]

[00373600]

[00373630]

[00373669]

[01034969]

[03119486]

[05461214]

[00725588]

[04371845]

[14310951]

[02128299]

[02574248]

[21422886]

836,1 Так 0,25 0,25 65580 16,395 1,96 4,82 За 6 міс.2004р. 29 894,9 82,08 734,5 �32 34,7 71,9 29,3

6080,87 Так 0,25 0,25 2432348 608,087 10,00 22,7 За 6 міс.2004р. 15 5167 59,70 3084,7 �47,8 354,1 2682,3 0

2726,1 Так 0,25 0,25 670000 167,5 6,14 141 За 6 міс.2004р. 2 1259,6 46,60 587 �59,1 17,1 1701,7 0

1227,1 Так 0,25 0,25 654421 163,60525 13,33 232,2 За 6 міс.2004р. 120 9361,7 77,07 7214,8 0 96,9 3890,9 151,2

1380,23 Так 0,25 0,25 459291 114,82275 8,32 22 За 6 міс.2004р. 129 11129,8 65,52 7291,7 69,8 1241,7 15173 1314

5126 Так 0,25 0,25 656200 164,05 3,20 149 За 6 міс.2004р. 482 4618,5 53,16 2455,4 0 786,9 9435 0

1941,5 Так 0,25 0,25 621280 155,32 8,00 0,9182 За 6 міс.2004р. 76 3638,3 61,70 2244,9 �27,3 87 257,7 154,2

179 Так 0,25 0,25 71600 17,9 10,00 6,54 За 6 міс.2004р. 152 2252,1 90,06 2028,3 �74 17,2 101,7 297,9

85 Так 0,25 0,25 34000 8,5 10,00 4 За 6 міс.2004р. 100 1187 79,95 949 0 13 192 139

1397 Так 0,25 0,25 558800 139,7 10,00 921,6 За 6 міс.2004р. 30 4835,8 67,08 3243,9 �12,3 37,5 459 218,3

3578,9 Так 0,25 0,25 1431560 357,89 10,00 16 За 6 міс.2004р. 14 22128,6 66,71 14763 �243,8 157,7 1619 0

236,98 Ні 0,25 4,43 86960 21,74 9,17 11 За 6 міс.2004р. 19 19205,2 59,69 11463,6 �121,5 204,5 301,4 81,6

1847,267 Так 0,25 0,25 372172 93,043 5,04 23,1 За 6 міс.2004р. 12 2775,9 70,80 1965,3 �98,2 43,1 81 0,7

48851,4285 Так 0,25 0,25 9523312 2380,828 4,87 2,7 За 6 міс.2004р. 147 55526,5 32,57 18086,5 �1344 337,4 212 972,8

141,134 Так 0,25 0,25 56456 14,114 10,00 127,6 За 6 міс.2004р. 9 889 45,75 406,7 �8,9 20 195,3 6,7

Усього по Україні: 72
Відомості про зберігачів акцій ВАТ*

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

* Форма випуску акцій — бездокументарна.

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

1. Дані про підприємство.
Код за ЄДРПОУ: 14308552.
Місцезнаходження ВАТ: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19/21.
Телефон: (044) 417�80�08.
Статутний фонд ВАТ: 26 234,25 грн.
Розмір  пакета  акцій,  що  пропонується  закріпити: 50% статутного фонду плюс одна акція.
Термін закріплення: три роки.
Мета закріплення: здійснення державою контрольних функцій, направлених на збере�

ження профілю діяльності ВАТ — головного інституту України в галузі технології і матеріало�
знавства авіаційного виробництва та головної уповноваженої організації з питань розроб�
лення державних програм розвитку авіаційної промисловості, високих наукоємних техноло�
гій та базової координуючої організації з реалізації державних програм.

Обґрунтування закріплення: ВАТ «Український науково�дослідний інститут авіаційної тех�
нології» включено до  Переліку  підприємств,  які мають стратегічне значення для економіки
і безпеки держави, та згідно із свідоцтвом Міністерства освіти і науки України віднесено до
державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Глибина продажу: 50% мінус одна акція статутного фонду товариства.
2.0сновні техніко&економічні показники діяльності підприємства за три останні роки.

          Показник 2001 р. 2002 р. 2003 р.

Середньооблікова чисельність, чол.
Первісна вартість основних засобів, тис. грн.
Знос основних засобів, %
Чистий прибуток (+), збиток (�), тис. грн.
Ефективність роботи:

рентабельність діяльності, %
продуктивність праці, тис. грн.

82 70 63
10838 10239 8842

38 37 35
456 180 111

11,6 3,8 4,6
78 87 94

платоспроможність, коеф.
абсолютна ліквідність, коеф.

Заборгованість, тис. грн.:
дебіторська
кредиторська

з заробітної плати, тис. грн.
з платежів до бюджету, тис. грн.

перед державними цільовими фондами, тис. грн.
Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн.
у т. ч. за рахунок державних контрактів
Основні види продукції (робіт, послуг) та їх обсяг
у цінах звітного періоду:

науково�дослідні розроблення
проектно�конструкторські та технологічні
розроблення
науково�технічні послуги
інші

3. Захист буде проведено 22 вересня 2004 року об 11&й годині за адресою: 01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 710.

Для забезпечення публічності та прозорості прийняття відповідного рішення під час за�
хисту можуть бути присутні потенційні покупці, що виявили бажання взяти участь у привати�
зації підприємства, народні депутати України, представники секретаріату Кабінету Мініст�
рів України, органів державного контролю, прокуратури, Міністерства фінансів України,
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, громадськості, засобів масової
інформації.

За довідками звертатися за телефонами: (044) 296�66�84 (факс), 294�41�65, 294�33�70.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення публічного захисту закріплення у державній власності на новий строк пакета акцій ВАТ

 «Український науково&дослідний інститут авіаційної технології»

15,84 8,4 20,1
3,16 1,6 1,62

350 930 472
253 727 161

— — —
— — —
— — —

4286 5123 2800
880 1125 346

205 — —

3028 291 530
1053 4892 2270
2119 2436 3876

                      Показник            2001 р. 2002 р.          2003 р.

Рахунок у цінних паперах органу
приватизації

Дата видачі
рахунка

Код за
ЄДРПОУ

Зберігач
№

пор.
Адреса

Дозвіл на здійснення
професійної депозитарної діяльності

Номер дозволу Дата видачі
дозволу

Номер
рахунка

1

2

3

4

5

9807750

25006044

23740981

14305909

20971504

Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк»

ТОВ «Дилерська контора «Укрінвест»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУДВІЛ�БРОК»

Акціонерний поштово�пенсійний банк «Аваль»

Акціонерний комерційний банк «ІМЕКСБАНК»

61005, м.Харків, просп.  Московський,60, тел. (0572) 21�92�12, 28�26�20

49000,м.Дніпропетровськ, вул.Сєрова, 1а, тел./ф. (0562) 370�44�06, 370�44�09

69000, м.Запоріжжя, бульв.Центральний, 21, тел. (0612)69�47�98, ф. (0612) 13�79�11

01011, м.Київ, вул. Лєскова,9,       тел. 296�92�26

65058, м.Одеса, просп. Шевченка, 8а, тел. (0482) 68�49�00, т/ф. (0482) 60�71�58

Серія АА 604091

Серія АА 241969

Серія АА 119677

Серія  АА 604003

Серія  АА 241531

06.01.2004

12.11.2001

30.07.2001

02.12.2003

09.11.2001

№ 003279

№ 003022

№ 003267

№ 500021

№ 003001

24.12. 99

02.12.99

14.02.2000

18.02.2000

 25.11.99

ПУБЛІЧНИЙ  ЗАХИСТ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
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ПАКЕТИ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Київський завод газового устаткування та приладів»

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ — 5453410.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): від�

крите акціонерне товариство «Київський завод газового уста�
ткування та приладів».

Місцезнаходження ВАТ: Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолу�
денка, 30.

Телефон (044) 244�58�97. Факс (044) 244�58�26.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій у кількості 440 640 шт., що становить 30% статут�
ного фонду товариства.

Номінальна вартість однієї акції — 0,05 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 423 110 грн.
3. Форма випуску акцій: документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 73 440 грн.
Основна номенклатура — балонний вентиль, газові крани,

автоматика безпеки для опалювальних приладів, редуктори.
Обсяг продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної, за

І півріччя 2004 року: 1 008,5 тис. грн.
Кількість робочих місць — 87.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить�

ся ВАТ: розмір земельної ділянки, що знаходиться у користу�
ванні ВАТ — 1,47 га.

Кількість споруд — 11, у т. ч. виробничого призначення —
6, невиробничого призначення — 1; складських — 4.

Земельну ділянку надано у постійне користування на під�
ставі державних актів на право користування землею.

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

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

Обсяг реалізації продукції (без ПДВ),

тис. грн. 1 867,5 1 733,4 2 137,6 1 008,5

Балансовий прибуток, тис. грн. 64,0 106,7 31,6 20,1

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 89,6 70,1 45,6 70,7

Кредиторська заборгованість, тис. грн. 164,3 111,8 137,7 479,9

Рентабельність, % 30,4 20,7 12,8 7,1

Вартість активів, тис. грн. 2 865,1 2 873,5 2 574,8 2 938,3

5. Фіксовані умови конкурсу.
В межах корпоративних прав сприяти:
 недопущенню розірвання трудових договорів з працівни�

ками підприємства з ініціативи власника або уповноважено�
го ним органу протягом не менше 6 місяців від дня переходу
до нього права власності, за винятком звільнення на підставі
п. 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинен�
ня працівником дій, за які законодавством передбачено мо�
жливість звільнення на підставі п. 3, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41
Кодексу законів про працю України; створенню нових робо�
чих місць; дотриманню тих видів економічної діяльності, об�
сягів виробництва ВАТ, які  є на момент підписання договору
купівлі�продажу; виконанню мобілізаційних завдань, визна�
чених для ВАТ; зниженню частки виробництва (робочих
місць) з небезпечними та шкідливими умовами праці і зме�
ншенню їх впливу на працюючих; забезпеченню витрат ВАТ
на охорону праці не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої
продукції ВАТ на рік; здійсненню робіт щодо захисту довкіл�
ля та дотриманню екологічних норм. Виконувати вимоги За�
кону України «Про захист економічної конкуренції».

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

до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених в
процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спі�
льним наказом Фонду державного майна України, Антимоно�
польного комітету України та Державної комісії з цінних папе�
рів та фондового ринку України від 13.09.2000 №1908/11/271,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 вересня
2000 року за № 665/4886.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 42 311 грн. як конкурсну гарантію на рахунок

Фонду державного майна України № 37316021000058 в ОПЕРУ
ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одер�
жувач — Фонд державного майна України. Призначення пла�
тежу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу па�
кета акцій ВАТ «Київський завод газового устаткування та
приладів».

7.3. Сплачує 17 грн. реєстраційного збору на рахунок Фон�
ду державного майна України № 37183500900028 в ОПЕРУ
ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одер�
жувач — Фонд державного майна України. Призначення пла�
тежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу
пакета акцій ВАТ «Київський завод газового устаткування та
приладів».

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

Конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Кон�
курсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адреси
Фонду державного майна України і назви конкурсу.

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

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

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

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд�
них документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд дер�
жавного майна України, кімната 504, щодня з 9.00 до 18.00, у
п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.45, у п’ятницю —
передсвятковий день з 9.00 до 15.45.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Київський завод га�
зового устаткування та приладів».

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідування
ВАТ можна отримати з 9.00 до 18.00 щодня, крім вихідних та
святкових днів, за адресою: 01113, м. Київ, вул. Кутузова,
18/9, Фонд державного майна України, Управління конкур�
сного продажу (к.604). Телефони для довідок: (044) 296�59�77,
200�36�16, 200�36�54.

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа�
цію можна з 8.00 до 16.00 щоденно, крім вихідних та святко�
вих днів, за адресою: Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка,
30; телефон (044) 244�56�97.

11. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Київський
завод газового устаткування та приладів» відбудеться
через 30 календарних днів після опублікування цієї ін&
формації в газеті «Відомості приватизації», за адресою:
м. Київ, вул. Кутузова 18/9, Фонд державного майна
України. Телефон для довідок 200&33&39.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Дніпропетровській області про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій відкритого

акціонерного товариства «Дніпропетровський
Центральний ринок» за грошові кошти

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ— 32835950.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Дні�

пропетровський Центральний ринок».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Шмідта, 2, 3. Телефон 770�78�00. Телефакс 770�78�14
2. Підприємство не займає монопольне становище на за�

гальнодержавному ринку товарів та послуг. У межах м. Дніп�
ропетровська потенційно займає монопольне (домінуюче) ста�
новище на ринку товарів з часткою, що перевищує 35% зага�
льного обсягу послуг, наданих суб’єктами підприємницької
діяльності різних форм власності.

3. Регіональне відділення Фонду державного майна Украї�
ни по Дніпропетровській області пропонує до продажу пакет
акцій у кількості 159 093 640 шт., що становить 94,361 % стату�
тного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 39 773 410 грн.
3. Форма випуску акцій: документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд 42 150 200 (сорок два мільйони сто п’ятде�

сят тисяч двісті) грн.
Основні види діяльності: надання громадянам, підприєм�

ствам і організаціям�продавцям платних послуг по збережен�
ню та реалізації продовольчих та непродовольчих товарів,
за тарифну плату, встановлену товариством, та інші види ді�
яльності.

Обсяги продукції за останній звітний період (І півріччя 2004
р). —  4 169,1 тис. грн.

Кількість працюючих станом на 01.07.2004. — 352.
Кількість робочих місць — 394.
Відомості про  споруди  та  земельну  ділянку, де знахо�

диться ВАТ «Дніпропетровський Центральний ринок» умови
їх використання: ВАТ «Дніпропетровський Центральний ри�
нок» розташоване на трьох земельних ділянках загальною
площею 6,2042 га. На сьогодні проводиться робота до уточ�
нення, оформлення та підготовки  проекту рішення Дніпропе�
тровської міської ради стосовно відведення земельної діля�
нки для передачі в користування ВАТ «Дніпропетровський
Центральний ринок».

Кількість споруд — 403, у тому числі виробничих — 334,
складських — 22, допоміжних — 47.

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн.,

у т.ч. комплексні послуги з надання

місця для торгівлі продовольчими,

та непродовольчими товарами на ринках — — — 4 169,1

Балансовий прибуток, тис. грн.   — — — � 923,6

Дебіторська  заборгованість, тис. грн. — — — 583,6

Кредиторська заборгованість  тис. грн. — — — 2 221,3

Рентабельність товарної продукції, % — — — 8

Вартість активів, тис. грн. — — — 44 371,5

*Державне підприємство «Дніпропетровський централь�
ний ринок» створено у квітні 2004 року (свідоцтво про держа�
вну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності — юри�
дичної особи, видане виконкомом Дніпропетровської міської
ради 30 квітня 2004 року за № 04052092ю0040125).

5.Фіксовані умови конкурсу.
Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
своєчасно і в повному обсязі сплату належних бюджету по�

датків, зборів і платежів; дотримання основного профілю ді�
яльності ринку, обсягів послуг, які є на дату підписання дого�
вору купівлі�продажу пакета акцій згідно з нормами чинного
законодавства; прибуткову діяльність підприємства; матері�
ально�технічне оснащення підрозділів підприємства; здійс�
нення протягом двох років з моменту підписання договору
купівлі�продажу пакета акцій реконструкції ринка на суму не
менше 2 500 тис. грн. щорічно, з розбивкою по кварталам
відповідно до концепції розвитку ринка, яка буде невід’єм�

ною частиною договору купівлі�продажу; збереження кілько�
сті існуючих на момент укладання договору купівлі�продажу
пакета акцій торговельних місць та створення протягом двох
років не менш як 2 000 додаткових торговельних місць для
продажу споживчих товарів продовольчого напряму; вико�
нання визначених державою мобілізаційних завдань для ВАТ;
виконання вимог законодавства про захист економічної кон�
куренції; створення безпечних або нешкідливих умов праці;
недопущення розірвання трудових договорів з працівника�
ми підприємства, що приватизується, з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня
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 передба�
чена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40
та ст.41 Кодексу законів про працю України; здійснення робіт
щодо захисту навколишнього середовища, дотримання еко�
логічних норм по досягненню найкращих екологічних наслід�
ків експлуатації об’єкта; дотримання на об’єкті вимог правил
торгівлі на ринках м.Дніпропетровська, затверджених місь�
кою радою; посилення контролю за якістю та безпекою това�
рів, що реалізуються на ринку; посилення контролю за додер�
жанням суб’єктами підприємницької діяльності порядку за�
йняття торговельною діяльністю, правил торговельного об�
слуговування населення, ветеринарних правил, державних
санітарних норм, гігієнічних нормативів; техніко�економічне
обґрунтування проекту реконструкції ринку з додатковим бу�
дівництвом закритих приміщень під торговельні місця в кі�
лькості не менше 2 000 місць.

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

курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит�
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних  та екологічних показників діяль�
ності об’єкта приватизації відповідно до додатка 3 до Поло�
ження про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним на�
казом ФДМУ, Антимонопольного Комітета України та Держа�
вної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271.

6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться згідно з Положенням про порядок

проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих ак�
ціонерних товариств, створених у процесі приватизації та
корпоратизації, затвердженого спільним наказом Фонду дер�
жавного майна України, Антимонопольного комітету України
та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 № 1908/11/271 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.09.2000 за №665/4886.

Учасник конкурсу має подати план приватизації пакета ак�
цій, який згідно з додатком 3 Положення про порядок прове�
дення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонер�
них товариств, створених у процесі приватизації та корпора�
тизації, затвердженого спільним наказом Фонду державно�
го майна України, Антимонопольного комітету України та Дер�
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 № 1908/11/271 повинен обов’язково включати зо�
бов’язання щодо виконання потенційним покупцем фіксова�
них умов конкурсу та ціни придбання пакета акцій, а також
концепцію (бізнес�план) розвитку підприємства. Конкурс
проводиться без залучення радника.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1 Сплачує 3 977 341 грн. як конкурсну гарантію на розра�

хунковий рахунок Регіонального відділення Фонду держав�
ного майна України по Дніпропетровській області №
37311009001104 в УДКУ в Дніпропетровській області, м. Дніп�
ропетровськ, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, одер�
жувач — Регіональне відділення Фонду державного майна по
Дніпропетровській області.

Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у кон�
курсі з продажу пакета акцій ВАТ «Дніпропетровський Центра�
льний ринок».

7.2 Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунко�
вий рахунок Регіонального відділення Фонду державного май�
на України по Дніпропетровській області    № 37188500900001
в УДКУ в Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ, МФО
805012, код за ЄРДПОУ 13467337, одержувач — Регіональне
відділення Фонду державного майна по Дніпропетровській
області.

Призначення платежу: реєстраційний збір для участі у кон�
курсі з продажу пакета акцій ВАТ «Дніпропетровський Центра�
льний ринок».

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

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

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

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом
«Підтвердні документи», із зазначенням на ньому тільки адре�
си органу приватизації та назви конкурсу.

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

8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій та
підтвердних документів — за сім календарних днів до почат�
ку проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд�
них документів: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомоль�
ська, 58, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області, кімната 205, час при�
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ймання щодня — з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та передсвят�
кових днях з 8.00 до 15.45, перерва з 12.00 до 12.45, крім
вихідних та святкових днів.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ.
Для отримання пакета документації про конкурс та дозвіл

відвідання ВАТ «Дніпропетровський Центральний ринок» не�
обхідно звернутися до Регіонального відділення Фонду дер�
жавного майна України по Дніпропетровській області (кімна�
та 322, телефон 42�86�73).

Ознайомитися з об’єктом та отримати інформацію можна
з 8.00 до 16.00 щодня, крім вихідних та святкових днів за
місцем розташування об’єкта: м. Дніпропетровськ, вул. Шмі�
дта  2, 3. Тел. 770�78�00.

11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій відкритого акціонер&

ного товариства «Дніпропетровський Центральний ри&
нок» відбудеться через 30 календарних днів після дати
публікації інформаційного повідомлення в газеті «Відо&
мості приватизації» за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Комсомольська, 58, кімн. 322, Регіональне відді&
лення ФДМУ по Дніпропетровській області.

За довідками звертатися в Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Дніпропетровській області (кі�
мната 322, телефон 42�86�73).

12. Додаткові умови участі у конкурсі.
Потенційний покупець на момент подання заяви на участь

у конкурсі повинен мати:
досвід роботи (не менш як 1 рік) у сфері надання платних

послуг по створенню необхідних умов для реалізації сільсь�
когосподарської продукції торгівлі продовольчими та непро�
довольчими товарами населенню, підприємствам та органі�
заціям усіх форм власності, а також в управлінні ринками з
чисельністю торговельних місць не менше 6 000; досвід об�
слуговування території під ринком загальною площею не менш
ніж 6 гектарів (організації охорони, прибирання сміття, інже�
нерно�технічного забезпечення і дотримання правил торгів�
лі); належним чином оформлену декларацію про доходи, як�
що покупець — фізична особа; учасник конкурсу — резидент
повинен надати копію висновку відповідного податкового ор�
гану за місцем реєстрації покупця про відсутність податкової
заборгованості; учасник конкурсу�нерезидент та підприємс�
тва з іноземними інвестиціями повинні надати відомості про
джерела надходження коштів, які передбачено застосувати
для придбання пакета акцій; у разі потреби копію рішення
Антимонопольного комітету України про надання згоди на при�
дбання пакета акцій чи копію заяви про придбання пакета
акцій з відміткою канцелярії Антимонопольного комітету Укра�
їни про її отримання не менш ніж за 8 календарних днів до
дати завершення приймання конкурсних пропозицій.

Компанії, зареєстровані в офшорній зоні до участі у конку�
рсі не допускаються. Претендент на участь у конкурсі підтве�
рджує свою відповідність вищевказаним вимогам такими до�
кументами, які містять інформацію про те, що цей учасник
дійсно дотримується указаних умов, а саме: довідкою орга�
нів статистики про включення до Єдиного державного ре�
єстру підприємств та організацій України; поточними фор�
мами державної статистичної звітності щодо провадження
економічної діяльності за видами діяльності (КВЕД); вклю�
чення в довідку органів статистики; копіями укладених дого�
ворів; копіями податкових накладних; копіями митних декла�
рацій; виписками з реєстру акціонерів та інш. Ці документи
претендент на участь у конкурсі подає у складі підтвердних
документів.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки спеціального конкурсу з обмеженою
участю з продажу пакета акцій ВАТ «Новотроїцьке

рудоуправління»
Фондом державного майна України 20.08.2004 підбито під�

сумки спеціального конкурсу з обмеженою участю з продажу
пакета акцій підприємства ДАК «Укррудпром» — ВАТ «Ново�
троїцьке рудоуправління», розташованого за адресою: Укра�
їна, 85732, Донецька обл., Волноваський район, селище Но�
вотроїцьке, код за ЄДРПОУ 00191810.

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

Переможцем конкурсу визнано закрите акціонерне
товариство «Систем Кепітал Менеджмент».

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

значені його планом приватизації пакета акцій ВАТ «Новотро�
їцьке рудоуправління» та Концепцією розвитку ВАТ «Новотро�
їцьке рудоуправління», яка є невід’ємною частиною договору;

збереження профілю підприємства протягом п’яти років,
зокрема основних видів економічної діяльності товариства,
які існують на момент підписання договору купівлі�продажу
пакета акцій;

здійснення комплексу заходів щодо збереження технологі�
чної єдності виробництва та технологічних циклів;

збереження та раціональне використання робочих місць
протягом п’яти років з моменту підписання договору купівлі�
продажу пакета акцій;

забезпечення належного утримання об’єктів соціально�
побутового призначення;

створення безпечних і нешкідливих умов праці та забезпе�
чення охорони навколишнього середовища, зокрема взяття
пайової участі у фінансуванні розроблення та виконання про�
грам і заходів, спрямованих на ліквідацію негативних нас�
лідків, зумовлених впливом виробничої діяльності товарист�
ва на навколишнє середовище;

виконання встановлених мобілізаційних завдань;
вжиття заходів до недопущення банкрутства підприємства;
сприяння залученню інвестицій у розвиток підприємства;
забезпечення своєчасного внесення поточних платежів до

державного бюджету та місцевих бюджетів.

Пакет містить 26 379 350 штук акцій, що становить 89,92%
статутного фонду товариства.

Початкова вартість пакета акцій — 13 628 403 гривень.
Кінцева ціна пакета акцій — 13 628 403 гривень.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки спеціального конкурсу з обмеженою
участю з продажу пакета акцій ВАТ «Промислово&

виробниче підприємство «Кривбасвибухпром»
Фондом державного майна України 20.08.2004 підбито під�

сумки спеціального конкурсу з обмеженою участю з продажу
пакета акцій підприємства ДАК «Укррудпром» — ВАТ «Про�
мислово�виробниче підприємство «Кривбасвибухпром», роз�
ташованого за адресою: Україна, 50005, м. Кривий Ріг, вул.
Каховська, 40, код за ЄДРПОУ 00190934.

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

Переможцем конкурсу визнано закрите акціонерне
товариство «Систем Кепітал Менеджмент».

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

значені його планом приватизації пакета акцій ВАТ «Проми�
слово�виробниче підприємство «Кривбасвибухпром» та Кон�
цепцією розвитку ВАТ «Промислово�виробниче підприємс�
тво «Кривбасвибухпром», яка є невід’ємною частиною дого�
вору;

збереження профілю підприємства протягом п’яти років,
зокрема основних видів економічної діяльності товариства,
які існують на момент підписання договору купівлі�продажу
пакета акцій;

здійснення комплексу заходів щодо збереження технологі�
чної єдності виробництва та технологічних циклів;

збереження та раціональне використання робочих місць
протягом п’яти років з моменту підписання договору купівлі�
продажу пакета акцій;

забезпечення належного утримання об’єктів соціально�
побутового призначення;

створення безпечних і нешкідливих умов праці та забезпе�
чення охорони навколишнього середовища, зокрема взяття
пайової участі у фінансуванні розроблення та виконання про�
грам і заходів, спрямованих на ліквідацію негативних нас�
лідків, зумовлених впливом виробничої діяльності товарист�
ва на навколишнє середовище;

виконання встановлених мобілізаційних завдань;
вжиття заходів до недопущення банкрутства підприємства;
сприяння залученню інвестицій у розвиток підприємства;
забезпечення своєчасного внесення поточних платежів до

державного бюджету та місцевих бюджетів.
Пакет містить 90 387 685 штук акцій, що становить 93,16%

статутного фонду товариства.
Початкова вартість пакета акцій — 73 270 000 гривень.
Кінцева ціна пакета акцій — 73 270 000 гривень.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки спеціального конкурсу з обмеженою

участю з продажу пакета акцій ВАТ «Докучаєвський
флюсо&доломітний комбінат»

Фондом державного майна України 20.08.2004 підбито під�
сумки спеціального конкурсу з обмеженою участю з продажу
пакета акцій підприємства ДАК «Укррудпром» — ВАТ «Доку�
чаєвський флюсо�доломітний комбінат», розташованого за
адресою: Україна, 85740, Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул.
Тельмана, 2, код за ЄДРПОУ 00191856.

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

Переможцем конкурсу визнано закрите акціонерне
товариство «Систем Кепітал Менеджмент».

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

значені його планом приватизації пакета акцій ВАТ «Докуча�
євський флюсо�доломітний комбінат» та Концепцією розви�
тку ВАТ «Докучаєвський флюсо�доломітний комбінат», яка є
невід’ємною частиною договору:

збереження профілю підприємства протягом п’яти років,
зокрема основних видів економічної діяльності товариства,
які існують на момент підписання договору купівлі�продажу
пакета акцій;

здійснення комплексу заходів щодо збереження технологі�
чної єдності виробництва та технологічних циклів;

збереження та раціональне використання робочих місць
протягом п’яти років з моменту підписання договору купівлі�
продажу пакета акцій;

забезпечення належного утримання об’єктів соціально�
побутового призначення;

створення безпечних і нешкідливих умов праці та забезпе�
чення охорони навколишнього середовища, зокрема взяття
пайової участі у фінансуванні розроблення та виконання про�
грам і заходів, спрямованих на ліквідацію негативних нас�
лідків, зумовлених впливом виробничої діяльності товарист�
ва на навколишнє середовище;

виконання встановлених мобілізаційних завдань;
вжиття заходів до недопущення банкрутства підприємства;
сприяння залученню інвестицій у розвиток підприємства;
забезпечення своєчасного внесення поточних платежів до

державного бюджету та місцевих бюджетів.
Пакет містить 95 620 200 штук акцій, що становить 90,57%

статутного фонду товариства.
Початкова вартість пакета акцій — 114 084 735 гривень.
Кінцева ціна пакета акцій — 114 084 735 гривень.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Випробувальний центр «Тест» таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу

з продажу пакета акцій ВАТ «Випробувальний центр «Тест»,

оголошення про який було оприлюднено в газеті «Відомості
приватизації» від 23.07.2004 № 28 (316).

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

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

Код за ЄДРПОУ: 24585152.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 1 765 140 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур�

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

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

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні, за конкурсом

Викуп

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Комплекс будівель та інше майно відділення АК АПБ «Укра�

їна» за адресою: Новомосковський район, м. Перещепине,
вул. Шевченка, 42. Приватизовано юридичною особою за
223 104,84 грн., у т. ч. ПДВ 37 184,14 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Окремо розташована будівля площею 326,7 м2 за адресою:

м. Молодогвардійськ, вул. Тюленіна, 2. Приватизовано фізи�
чною особою за 59 784,0 грн., у т. ч. ПДВ 9 964,0 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення площею 107,4 м2 за ад�
ресою: м. Краснодон, вул. П. Котова, 3. Приватизовано фізи�
чною особою за 21 887,0 грн., у т. ч. ПДВ 3 648,0 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення магазину за адресою: Драбівсь�

кий район, с. Вишневе, вул. Гагаріна, 1. Приватизовано фізи�
чною особою за 13 680,0 грн., у т. ч. ПДВ 2 280,0 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові будівлі цеху № 2 та цеху № 3, що знаходяться на

балансі ЗАТ виробничого швейно�взуттєвого об’єднання «Ді�
Сі�Ніжинка». Приватизовано юридичною особою за 113 562,0
грн., у т. ч. ПДВ 18 927,0 грн.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення площею 96,4 м2 за адресою: Воло�

димирський узвіз, 2, літ. Е. Приватизовано юридичною осо�
бою за 318 097,98 грн., у т. ч. ПДВ 53 016,33 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Саксаганського,
99, літ. А. Приватизовано фізичною особою за 26 586 грн., у т. ч.
ПДВ 4 431 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Бурмистенка, 11,
літ. А. Приватизовано юридичною особою за 275 217,0 грн., у
т. ч. ПДВ 45 869,60 грн.

Аукціон

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення площею 147,28 м2, що

знаходиться на балансі КП «Міська служба єдиного замов�
ника» за адресою: м. Харцизьк, вул. Ветеранів, 45. Привати�
зовано фізичною особою за 23 488,36 грн., без ПДВ, договір
купівлі�продажу від 02.07.2004.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Двоповерхова будівля філії АКАБ «Україна» площею 464,8

м2 за адресою: Жовківський район, м. Рава�Руська, вул. Гру�
шевського, 33. Приватизовано фізичною особою за 86 705,0
грн., у т. ч. ПДВ 14 451,0 грн.

Двоповерхова надвірна будівля площею 78,2 м2 за адре�
сою: Жовківський район, м. Рава�Руська, вул. Грушевського,
33. Приватизовано фізичною особою за 2 338,0 грн., у т. ч.
ПДВ 390 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Пересувна автомобільна ремонтна майстерня ПАРМ�1М

на базі ЗІЛ�131 державний № 85�06, що знаходиться на ба�
лансі ВАТ «Черкаське АТП�17154» за адресою: м. Черка�
си, просп. Хіміків, 47. Приватизовано фізичною особою
за 12 306,0 грн., у т. ч. ПДВ 2 051,0 грн.

Конкурс
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлова частина вбудовано�прибудованої будівлі за ад�
ресою: м. Слов’янськ, вул. Юн. Комунарів, 77. Приватизова�
ний фізичною особою за 55 200,00 грн., у т. ч. ПДВ 9 200,00 грн.
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Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення (будівля колишньої земської апте�

ки), що знаходиться на балансі регіональної служби охорони
і реставрації пам’яток містобудування та архітектури обл�
держадміністрації за адресою: м. Кіровоград, вул. Леніна,
23 (орендар — ВАТ «Паляниця»).

Нежитлове приміщення (будівля колишньої земської апте�
ки), що знаходиться на балансі регіональної служби охорони
і реставрації пам’яток містобудування та архітектури обл�
держадміністрації за адресою: м. Кіровоград, вул. Леніна,
23 (орендар — приватне підприємство «ЛСВ�Меркурій»).

Нежитлове приміщення (будівля колишньої земської апте�
ки), що знаходиться на балансі регіональної служби охорони
і реставрації пам’яток містобудування та архітектури обл�
держадміністрації за адресою: м. Кіровоград, вул. Леніна,
23 (орендар — Кіровоградська міська організація Спілки
юристів України).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина приміщення торгового центру загальною площею

23,5 м2 за адресою: м. Скадовськ, вул. Володарського, 41.
Частина приміщення торгового центру загальною площею

26,4 м2 за адресою: м. Скадовськ, вул. Володарського, 41.
Частина приміщення торгового центру загальною площею

115,8 м2 за адресою: м. Скадовськ, вул. Володарського, 41.
Частина приміщення торгового центру загальною площею

100,7 м2 за адресою: м. Скадовськ, вул. Володарського, 41.
Частина приміщення торгового центру загальною площею

101,2 м2 за адресою: м. Скадовськ, вул. Володарського, 41.
Майновий комплекс кінотеатру «Палаточний» за адресою:

смт Лазурне.

Викуп за наказом ФДМУ від 26.08.2004 № 1764

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ФДМУ
Департамент продажу ЦМК та активів підприємств
Окреме індивідуально визначене майно — дачні будинки

№ 15 та 38, що знаходяться на балансі Будинку відпочинку
«Пуща�Водиця», м. Київ, вул. Вишгородська, 150.

Викуп за наказом ФДМУ від 31.08.2004 № 1798

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі і

орендується ТОВ «Торговельний Дім С.В.А.М.», у складі: бу�
дівля профілакторію, огородження з воротами, замощення
та благоустрій, м. Донецьк, Путиловська роща, 4.

Нежитлове вбудоване приміщення площею 153,9 м2, що зна�
ходиться на балансі Артемівського професійного ліцею і оре�
ндується приватним підприємцем Мащенко Д. В., м. Арте�
мівськ, вул. Комсомольська, 2.

Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі АТЗТ
«Горлівський авторемонтний завод» і орендується ПП «Рене�
санс», у складі: нежитловий будинок площею 693,9 м2, 3 (три)
альтанки, сарай, огорожа з хвірткою, замощення, м. Горлівка,
пр. Перемоги, 34.

Нежитлове вбудовано�прибудоване приміщення площею
441,1 м2, що знаходиться на балансі державного підприємс�
тва «Шахтобудівельне управління  № 2» і орендується ПП
«Ресурси України», м. Красноармійськ, Шахтарський мкрн.,12.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля, що знаходиться на балансі ВАТ «Ал�

чевський меткомбінат» і орендується приватним підприєм�
цем Гусейновим Г. Н., м. Алчевськ, вул. К. Маркса, 1а.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
П’ятиповерхова будівля колишнього пансіонату (з підвалом

та шатровим дахом) загальною площею 3 070,3 м2, що знахо�
диться на балансі державного зовнішньоекономічного підпри�
ємства «Укркольорпром», м. Трускавець, вул. В. Стуса, 6.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів (будівлі, споруди, транспортні

засоби) бази 7�й км Овідіопольської дороги, що знаходить�
ся на балансі ТОВ «Промтоварний ринок», м. Одеса, 7�й км
Овідіопольської дороги.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — автостанція «Фастів», що

знаходиться на балансі Київського обласного автотранспор�
тного управління, м. Фастів, площа Привокзальна, 44.

Цілісний майновий комплекс — автостанція «Переяслав�
Хмельницький», що знаходиться на балансі Київського об�
ласного автотранспортного управління, м. Переяслав�
Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 102.

Аукціон

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Майновий комплекс лазні�пральні за адресою: м. Ска�

довськ, вул. Набережна, 33.
Майновий комплекс кінотеатру «Чорномор» за адресою:

смт Лазурне.
Майновий комплекс кінотеатру «Корабел» за адресою: смт

Лазурне.

Аукціон за наказом ФДМУ від 31.08.2004 № 1798

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

«Горохів хліб», у складі: електростанція дизельна; компресор;

панель ЩО; фільтр струшувальний (інв. № 0115); фільтр стру�
шувальний (інв. № 0116), м. Горохів, вул. І. Франка, 12.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно шахти «Донецька»,

що знаходиться на балансі ДП «Донвугле�реструктуризація»,
у складі: підіймальна машина 1х3х2У (інв. № 14162);підіймальна
машина 2Ц5х2,3 (інв. № 11211); підіймальна машина У�2,5х2
(інв. № 10913); будівля АПК (інв. № 107); резервуар (будівля
протипожежного резервуара води) (інв. № 80); будівля ко�
тельні (інв. № 7356); надшахтна будівля допоміжного стов�
бура (інв. № 108); будівля підйому з електропідстанцією
(інв. № 7357); будівля підіймальної машини (інв. № 7354); бу�
дівля головного підіймальна (інв. № 77); надшахтна будівля
вертикального стовбура (інв. № 70); будівля підіймальної ма�
шини у блоці з механічним цехом інв. № 84); копер вертикаль�
ного стовбура (інв. № 7368); клітьовий стовбур (інв. № 7367);
допоміжний похилий стовбур (інв. № 45), Шахтарський р�н,
с/рада Малоорлівська.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля колишнього книжкового ларька площею

17,3 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Оржицький цукровий
завод», Оржицький р�н, смт Новооржицьке, просп. Миру, 9.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль МТО ЗІЛ�131 АТ № 30�06 ХАШ, що знаходиться

на балансі ВАТ «АТП�16367», м. Куп’янськ, с. Цукрозаводу.

В інформаційному повідомленні про продаж на аукціоні
об’єкта групи А — нежитлової технічної будівлі окре&
мої привідної радіостанції «Данівка» з надвірними бу�
дівлями і спорудами, що знаходиться за адресою: Козе�
лецький район, с. Данівка, вул. Леніна, 266, опубліковано�
му в газеті «Відомості приватизації» від 20.08.2004 № 32
(320), слід читати: «Аукціон буде проведений 20 вересня
2004 р. об 11�й год. за адресою: м. Чернігів, вул. Київська,
14а, кінцевий термін прийняття заяв 16 вересня 2004 р.».

В інформаційному повідомленні про продаж шляхом ви�
купу об’єкта групи А — кондитерського цеху площею 270,8
м2 за адресою: м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників,
28, надрукованому у газеті «Відомості приватизації» від
04.08.2004 № 30 (318) про зміну адреси слід читати: «Конди�
терський цех площею 270,8 м2 за адресою: м. Краматорськ,
бульв. Машинобудівників, 28ж». Далі за текстом.

Пропонуються до продажу

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта  комунальної
власності — нежитлових будівель  колишньої

Гніванської рятувально&водолазної станції
Назва об’єкта: нежитлові будівлі колишньої Гніванської ря�

тувально�водолазної станції: будинок рятувально�водолазної
станції загальною площею 57,0 м2, будівля (бокс для машин,
елінг для катерів зі складом) загальною площею 146,8 м2,
склад ПММ загальною площею 7,0 м2.

 Балансоутримувач: Тиврівська районна рада Вінницької
області (код за ЄДРПОУ 21728313).

Адреса об’єкта: Вінницька обл., Тиврівський р�н, м. Гні�
вань,  вул. Червоноармійська, 9.

Відомості про об’єкт: будинок рятувально�водолазної ста�
нції — одноповерхова каркасно�обшивна будівля облицьо�
вана цеглою  з прибудованою верандою, рік введення в екс�
плуатацію — 1964; будівля боксу для машин, елінг для кате�
рів зі складом — одноповерхова цегляна будівля  з прибудо�
вою, рік введення в експлуатацію — 1987; будівля складу ПММ
— одноповерхова кам’яна будівля, рік введення в експлуата�
цію — 1964. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта  без ПДВ — 15 728,00 грн., ПДВ
— 3 145,60 грн.,

Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 18 873,60
грн.

Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; поку�

пець зобов’язаний у 2�місячний термін відшкодувати витра�
ти, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; дотриму�
ватися санітарних норм  та правил пожежної безпеки згідно з
чинним законодавством України; об’єкт не підлягає відчужен�
ню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним осо�
бам без збереження  умов, на яких він був придбаний.

Реєстраційний збір (17 грн) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіо�
нального відділення ФДМУ по Вінницькій області №
37184009000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.

Грошові кошти в розмірі 1 887,36 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться  на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій обла�
сті № 37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.

Заяви на участь в аукціоні приймаються до 04.10.2004 вклю�
чно.

Аукціон відбудеться 08.10.2004 за адресою: м. Вінни&
ця, вул. Гоголя, 10, Вінницька філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів», 10.00.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою:

РВ ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул. Гоголя, 10,
тел. 35�46�29. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — металевого гаража загальною площею

21,6 м2 Липовецького відділення АК АПБ «Україна»
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: металевий гараж Липовецького відділення
АК АПБ «Україна» загальною площею 21,6 м2.

Балансоутримувач: Головне управління економіки Вінниць�
кої облдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 02741373).

Адреса об’єкта: Вінницька обл., м. Липовець, вул. Леніна,
12.

Відомості про об’єкт: фундамент гаража бутобетонний, сті�
ни та дах металеві, висота 2 м, загальною площею 21,6 м2, рік
побудови — 1986, придатний для подальшого використання.
Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 349,60 грн., ПДВ —
269,92 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 619,52 грн.

Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотри�

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

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

Грошові кошти в розмірі 161,95 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться  на раху�
нок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області №
37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.

Заяви на участь в аукціоні приймаються до  04.10.2004 вклю�
чно.

Аукціон відбудеться 08.10.2004 за адресою: м. Вінни&
ця, вул. Гоголя,10 (вінницька філія ДАК «Національна ме&
режа аукціонних центрів») о 10.00.

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

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі колишнього овочевого

магазину загальною площею 228,6 м2

Код за ЗКПО: 14310170.
Назва об’єкта: будівля колишнього овочевого магазину, що

знаходиться на балансі госпрозрахункового структурного під�
розділу ДП  «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М.
Макарова» — Павлоградського механічного заводу.

Адреса: м. Павлоград, вул. Достоєвського, 1/2.
Відомості  про об’єкт: одноповерхова  нежитлова окремо

розташована будівля овочевого магазину з підвалом загаль�
ною площею 228,6 м2. На даний час будівля не експлуатуєть�
ся. Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.

Вартість продажу без ПДВ  — 30 870,00 грн., ПДВ —
6 174,00грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
37 044,00 грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у
відповідному до вимог санітарно�технічному стані;  розраху�
нок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�
ми; питання приватизації  чи оренди  земельної ділянки по�
купець вирішує самостійно з місцевою радою в порядку, вста�
новленому чинним законодавством.

Грошові кошти на участь в аукціоні 3 705,00 грн., що стано�
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, поку�
пець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в Дніпро�
петровській області, МФО 805012,  Регіональному відділен�
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області, код за ЄДРПОУ 13467337.

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

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

Аукціон відбудеться о 10.00 11 жовтня 2004 р. в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Національ&
на мережа аукціонних центрів» за адресою: 49061, м.
Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12, 4&й
поверх (тел. 779&30&74).

Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 7 жовтня
2004 р. до 17.00. Додаткову інформацію про продаж об’єкта
можна отримати за тел. (0562) 42�89�65.Ознайомитися з об’�
єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294&33&13

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі магазину

«Дари ланів»
Код за ЗКПО: 14310170.
Назва об’єкта: будівля магазину «Дари ланів», що знахо�

диться на балансі госпрозрахункового структурного  підроз�
ділу ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Ма�
карова» — Павлоградського механічного заводу.

Адреса: м. Павлоград, вул. Поштова, 6а.
Відомості про об’єкт — одноповерхова будівля магазину

«Дари ланів» з підвалом, торговельними, складськими, під�
собними приміщеннями загальною площею 304,3 м2. Земе�
льна ділянка під об’єкт не виділялась.

Вартість продажу: без ПДВ  — 40 001,00 грн., ПДВ —
8 000,20 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
48 001,20 грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у
відповідному до вимог санітарно�технічному стані; розраху�
нок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�
ми; питання приватизації чи оренди земельної ділянки поку�
пець вирішує самостійно з місцевою радою в порядку, вста�
новленому чинним законодавством.

Грошові кошти на участь в аукціоні 4 801,00 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації,
покупець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в
Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіональному від�
діленню Фонду державного майна України по Дніпропетров�
ській області, код за ЄДРПОУ 13467337.

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

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

Аукціон відбудеться  о 10.00 11 жовтня 2004 р. в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Націона&
льна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49061,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12,
4&й поверх,  (тел. 779&30&74).

Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 7 жовтня
2004 р. до 17.00. Додаткову інформацію про продаж об’єкта
можна отримати за тел. (0562) 42�89�65.Ознайомитися з об’�
єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні вбудованого приміщення

магазину
Код за ЗКПО: 14310170.
Назва об’єкта: вбудоване приміщення магазину, що знахо�

диться на балансі госпрозрахункового структурного  підроз�
ділу ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Ма�
карова» — Павлоградського механічного заводу.

Адреса: м. Павлоград, Дніпровська, 422а.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення з підсобними

приміщеннями загальною площею 336,8 м2, розташоване на
першому поверсі 9�поверхового житлового будинку. Об’єкт не
експлуатується. Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.

Вартість продажу: без ПДВ — 51 024,00 грн., ПДВ —
10 204,80 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
61 228,80 грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у
відповідному до вимог санітарно�технічному стані; розраху�
нок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�
ми; питання приватизації чи оренди земельної ділянки поку�
пець вирішує самостійно з місцевою радою в порядку, вста�
новленому чинним законодавством.

Грошові кошти на участь в аукціоні 6 123,00 грн., що стано�
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, поку�
пець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в Дніпро�
петровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті, код за ЄДРПОУ 13467337.

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

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

Аукціон відбудеться о 10.00 11 жовтня 2004 р. в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Націона&
льна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49061,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12,
4&й поверх,  (тел. 779&30&74).

Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 7 жовтня
2004 р. до 17.00. Додаткову інформацію про продаж об’єкта
можна отримати за тел. (0562) 42�89�65. Ознайомитися з об’�
єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі колишньої їдальні

Код за ЗКПО: 05411498.
Назва об’єкта: будівля колишньої їдальні, що знаходиться

на балансі ДП «Учбово�виробничий комбінат «Кривбасбуд».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 5.
Відомості про об’єкт: двоповерхова нежитлова будівля ко�

лишньої їдальні загальною площею 1 459,5 м2, у тому числі
площа підвалу — 449,1 м2. Земельна ділянка під об’єкт не
виділялась.

Вартість продажу: без ПДВ  — 300 267,00 грн., ПДВ —
60 053,40грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
360 320,40 грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у
відповідному до вимог санітарно�технічному стані;  розраху�
нок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта�
ми; питання приватизації  чи оренди  земельної ділянки по�
купець вирішує самостійно з місцевою радою в порядку, вста�
новленому чинним законодавством.

Грошові кошти на участь в аукціоні 36 033,00 грн., що стано�
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, поку�
пець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в Дніпро�
петровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті, код за ЄДРПОУ 13467337.

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

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

Аукціон відбудеться  о 10.00 11 жовтня 2004 р. в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Націона&
льна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49061,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12,
4&й поверх (тел. 779&30&74).

Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 7 жовтня
2004 р. до 17.00. Додаткову інформацію про продаж об’єкта
можна отримати за тел. (0562) 42�89�65.Ознайомитися з об’�
єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні споруди фонтану з насосною

 Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 21970843.
 Адреса балансоутримувача: 83017, м. Донецьк, вул. Овна�

таняна, 4.
 Назва об’єкта: споруда фонтану з насосною, що знаходить�

ся на балансі ЗАТ «Донецькбудтранспостач».
 Адреса об’єкта: 87400, Донецька обл., Першотравневий

р�н, с. Мелекине, вул. Набережна, 16 (територія бази відпо�
чинку «Чайка»).

 Відомості про об’єкт: споруда фонтану становить собою
басейн, днище монолітне залізобетонне, стіни цегляні, обли�
цьовані керамічною плиткою, площа забудови — 71,4 м2; спо�
руда насосної дерев’яна, покрівля двоскатна з металевого
профілю, обладнання відсутнє, площа забудови — 7,75 м2.
Фонтан знаходиться у недіючому стані.

 Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 354 грн., ПДВ —
470 грн. 80 коп.

 Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
2 824 грн. 80 коп.

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

 Грошові кошти в розмірі 283 грн., що становить 10% від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області, банк: УДК у
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245.

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — нежитлового будинку площею 117,7 м2

(колишня ощадна каса)
(ціна продажу знижена на 30%)

Назва об’єкта:  нежитловий будинок площею 117,7 м2 (ко�
лишня ощадна каса), що знаходиться на балансі ДВАТ «Шах�
та ім. А. І. Гайового».

Адреса: 84613, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Вавілова, 33.
Відомості про об’єкт: нежитловий окремо розташований

одноповерховий будинок (колишня ощадна каса) площею 117,7
м2, рік збудування — 1930, земельна ділянка — 160 м2.

Балансоутримувач — ДВАТ «Шахта ім. А. І. Гайового».
Код за ЗКПО 00175490.
Вартість продажу без ПДВ: 3 295,60 грн., ПДВ: 659,12 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

3 954,72 грн.
 Умови продажу: об’єкт не підлягає відчуженню  та  пере�

дачі  в  оренду  іншим  юридичним  та  фізичним особам  без
збереження зобов’язань, на яких він був придбаний;  поку�
пець оплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до при�
ватизації; переможець аукціону, який відмовився під підпи�
сання протоколу аукціону або укладення договору 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.
Плата за реєстрацію заяви — 17 грн. та кошти під час

розрахунку за придбаний об’єкт  вносяться на р/р №
37189561900021, УДК у Донецькій обл., МФО 834016, ЗКПО
24164887, одержувач — ВДК м. Горлівка.

Грошові кошти у розмірі 395,47 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться
на р/р № 37318004000527, УДК у Донецькій обл., МФО 834016,
ЗКПО 24164887, одержувач — ВДК м. Горлівка.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аук�
ціону.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за ад&
ресою: м. Горлівка, пр. Перемоги, 67, об 11.00 в примі&
щенні виконкому Горлівської міськради.

Адреса служби з організації аукціону: 84617, Донецька обл.,
м. Горлівка, пр. Перемоги, 31а, 2�й поверх, Горлівське пред�
ставництво Фонду держмайна України, тел. 4�41�57, 9�34�20.

Ознайомитись  з  об’єктом  можна  за  вказаною адресою.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні власності

територіальної громади с. Ільниця
(зі знижкою початкової вартості на 30%)

Назва об’єкта: комплекс будівель колишнього нефункціо�
нуючого дитячого садка «Росинка» у складі: котельня (літ. Б),
їдальня (літ. В�В’), пральня (літ. В”), стара котельня (літ. В’»),
свинарник (літ. Г), що знаходиться на балансі Ільницької сіль�
ської ради.

Місцерозташування: Закарпатська обл., Іршавський р�н,
с. Ільниця, вул. Макаренка, 7.

Відомості про об’єкт: комплекс одноповерхових будівель
колишнього нефункціонуючого дитячого садка «Росинка» у
складі: котельня (літ. Б) площею приміщень 16,3 м2, їдальня
(літ. В�В’) площею приміщень 148,6 м2, пральня (літ. В) пло�
щею приміщень 81,9 м2, стара котельня (літ. В”) площею при�
міщень 28,7 м2, свинарник з навісом (літ. Г) площею 62,6 м2, у
т. ч. площа навісу — 17,1 м2.

Об’єкт перебуває в незадовільному стані, підлягає повно�
му відновленню, використання його за господарським при�
значенням можливо тільки після виконання ремонтно�
будівельних робіт.

Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,40 га.
Початкова   вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ

– 27 082,30 грн., ПДВ — 5 416,46   грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ –

32498,76 грн.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта

покупець вирішує самостійно; дотримання покупцем саніта�
рно�екологічних норм під час експлуатації об’єкта; покупець
зобов’язаний провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної
інвентаризації (БТІ); питання землекористування вирішуєть�
ся покупцем самостійно після укладання договору купівлі�
продажу згідно з чинним законодавством.

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

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37187010000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

Грошові кошти в розмірі 3 249,87 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач :
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

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

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
Закарпатська обл., Іршавський р�н, с. Ільниця, вул. Макаре�
нка, 7.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — будівлі колишньої котельні
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні, що знаходиться

на балансі Майданського заводу пластмас.
Місцерозташування об’єкта: Закарпатська область, Між�

гірський р�н, с. Майдан, вул. Верховинська, 24.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна, окремо

розташована будівля, 1985  року побудови, загальною пло�
щею приміщень — 852,15 м2 стіни та перегородки — цег�
ляні, перекриття та фундамент — залізобетонні. Інженер�
ні комунікації проведені в будівлі — водопровід та каналіза�
ція — потребують заміни.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 51 930,20 грн., ПДВ
— 10 386,04 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 62 316,24 грн.

Умови продажу: подальше використання об’єкта вирішує по�
купець, дотримання санітарно�екологічних норм під час екс�
плуатації об’єкта, відшкодування  органу приватизації витрат,
пов’язаних з підготовкою об’єкта до приватизації, проведен�
ня реєстрації об’єкта в бюро технічної інвентаризації (БТІ).

Об’єкт розташований на території Майданського заводу
пластмас. Питання землекористування покупець вирішує са�
мостійно з органами місцевого самоврядування згідно з чин�
ним законодавством.

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

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

Грошові кошти в розмірі  6 231,62 грн., що становить 10%
від початкової вартості  об’єкта, вносяться на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач
— РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

Прийняття заяв для участі в аукціоні — 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: Зака�
рпатська область, м Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 316.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опублі&
кування цієї інформації в газеті «Відомості привати&
зації» об 11&й год. за адресою м Ужгород, вул. Собра&
нецька, 60.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатська
область, Міжгірський р�н, с. Майдан, вул. Верховинська, 24.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта

державної власності — будівлі складу № 6 (інв. № 10)
та складу № 7 (інв. № 9) з перехідною транспортною

галереєю та зерноочисною баштою
(початкова вартість продажу знижена на 30%)

Назва об’єкта: будівля складу № 6 (інв. № 10) та складу № 7
(інв. № 9) з перехідною транспортною галереєю та зерно�
очисною баштою, що знаходяться на балансі ВАТ «Виногра�
дівський комбінат хлібопродуктів».

Місцерозташування: Закарпатська область, м. Виноградів,
вул. Лейзмана, 27.

Відомості про об’єкт: будівлі складу одноповерхові, 1965—
1967 рр. побудови, склад № 6 — площею 1 223,6 м2, склад №
7 — площею 1 267,9 м2. Склади розташовані ліворуч та право�
руч від зерноочисної башти та з’єднані між собою перехід�
ною транспортною галереєю, обладнані верхніми транспор�
терними  галереями та призначені для зберігання зернових
культур. Фундамент — бутобетон, стіни та перегородки цег�
ляні , дах двоскатний, покрівля азбестоцементні хвилясті ли�
сти, підлога асфальтобетонна.

Зерноочисна башта — чотириповерхова цегляна, з пере�
криттям з залізобетонних плит, з суміщеним дахом з рулон�
ним покриттям, 1965 р. побудови, площею 64,8 м2, прибудо�
вана до складу № 7.

Перехідна транспортна галерея довжиною 10 м, розташо�
вана між складами № 6 та 7 з металевим каркасом та огоро�
джувальними конструкціями з азбестоцементних хвилястих
листів.

Об’єкт  розташований  на території ВАТ «Виноградівський
комбінат хлібопродуктів».

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 114 340,80 грн., ПДВ
— 22 868,16 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 137 208,96 грн.

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

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

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

 Грошові кошти в розмірі 13 720,89 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області,  код  22111310, МФО 812016.

Термін прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення
аукціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00
до 16.00 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул.
Собранецька, 60, кімн. 316.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опублі&
кування цієї інформації в газеті «Відомості привати&
зації» об 11&й за адресою м Ужгород, вул. Собранець&
ка, 60.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь�
ка область, м. Виноградів, вул. Лейзмана, 27.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — будівлі складу № 2 (інв. № 13) та складу

№ 3 (інв. № 14) з перехідною транспортною галереєю
та зерноочисною баштою

(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: будівля складу № 2 (інв. № 13) та складу № 3

(інв. № 14) з перехідною транспортною галереєю та зерно�
очисною баштою, що знаходяться на балансі ВАТ «Виногра�
дівський комбінат хлібопродуктів»

Місцерозташування: Закарпатська область, м. Виноградів,
вул. Лейзмана, 27.

Відомості про об’єкт: будівлі складу одноповерхові,  1964
року побудови, склад № 2 — площею 1 215,5 м2, склад № 3 —
площею 1 221,7 м2. Склади розташовані ліворуч та праворуч
від зерноочисної башти та з’єднані між собою перехідною
транспортною галереєю, обладнані верхніми транспортер�
ними галереями та призначені для зберігання зернових куль�
тур. Фундамент — бутобетон, стіни та перегородки цегляні,
дах двоскатний, покрівля азбестоцементні хвилясті листи по
дерев’яних кроквах, підлога асфальтобетонна.

Зерноочисна башта — п’ятиповерхова, цегляна, з пере�
криттям з залізобетонних плит, з суміщеним дахом з рулон�
ним покриттям, 1965 р. побудови, площею 240,5 м2.

Перехідна транспортна галерея довжиною 10 м, розташо�
вана між складами № 2 та № 3 з металевим каркасом та
огороджувальними конструкціями з азбоцементних хвиляс�
тих листів.

Об’єкт  розташований  на території ВАТ «Виноградівський
комбінат хлібопродуктів».

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 125 640,20 грн., ПДВ
— 25 128,04 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 150 768,24 грн.

Умови продажу: умови подальшого використання поку�
пець вирішує самостійно; дотримання санітарно�
екологічних норм під час експлуатації об’єкта; протягом 30
днів з моменту підписання договору купівлі�продажу поку�
пець зобов’язаний відшкодувати органу приватизації ви�
трати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; про�
вести реєстрацію об’єкта в бюро технічної інвентаризації
(БТІ); питання землекористування вирішується покупцем
самостійно після укладання договору купівлі�продажу згі�
дно з чинним законодавством.

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

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

Грошові кошти в розмірі 15 076,82 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.

Термін прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення
аукціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00
до 16.00 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул.
Собранецька, 60, кімн. 316.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опублі&
кування цієї інформації в газеті «Відомості привати&
зації» об 11&й год. за адресою: м. Ужгород, вул. Собра&
нецька, 60.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь�
ка область, м. Виноградів,  вул. Лейзмана, 27.

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

В інформації Регіонального відділення ФДМУ по За�
порізькій області про продаж на аукціоні об’єктів малої
приватизації державної власності, опублікованої  в
газеті «Відомості  приватизації» від 11.08.2004 № 31 (319)
вносяться зміни:

1. Назва об’єкта: одноповерхова нежитлова будівля.
Адреса: 71400, Запорізька область, Великобілозерсь�

кий район, с. Велика Білозерка, вул. Мелітопольска, 45.
Замість слів:
«Площа земельної ділянки під будівлею та спорудами

згідно з технічним паспортом — 345,8 м2»
слід читати:
«Площа земельної ділянки під будівлею та спорудами

згідно з технічним паспортом — 1 900,0 м2».
2.1. Назва об’єкта: двоповерхова нежитлова  будівля.
Адреса: 71400, Запорізька область, Великобілозерсь�

кий район, с. Велика Білозерка, вул. Мелітопольска, 47.
Замість слів:
«Площа земельної ділянки під будівлею та спорудами

згідно з технічним паспортом — 1 900,0 м2»
слід читати:
«Площа земельної ділянки під будівлею та спорудами

згідно з технічним паспортом — 2 057,0 м2».

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

будівлі прохідної
Назва об’єкта: будівля прохідної магазину площею 24,2 м2.
Адреса об’єкта: 80362, вул. Шевченка, 65, смт Куликів, Жо�

вківський район, Львівська область.
Балансоутримувач: закрите акціонерне товариство «Жов�

ківський Агротехсервіс».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00905480.

Адреса балансоутримувача: 80362, вул. Шевченка, 65, смт
Куликів, Жовківський район, Львівська область.

Відомості про об’єкт та земельну ділянку: будівля прохід�
ної�магазину площею 24,2 м2. Рік побудови — 1959. Земельна
ділянка окремо не виділена. Питання землекористування зе�
мельною ділянкою покупець вирішує з органом місцевого
самоврядування після укладення договору купівлі�продажу
відповідно до законодавства.

Умови  продажу:
відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповідни�

ми зобов’язаннями, за договором подальшого  відчуження
погоджується органом приватизації, який уклав договір купі�
влі�продажу; переможець аукціону, який відмовився від під�
писання протоколу аукціону або укладення договору купівлі�
продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20
відсотків 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 — 1 345 грн., ПДВ — 269
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 614 грн. (одна тисяча шістсот чотирнадцять гривень).

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти для
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок № 37180500900001 в банку Управління Державного
казначейства у Львівській області, код банку (МФО) 825014.
Одержувач коштів — Регіональне відділення Фонду держав�
ного майна України по Львівській області, код за ЄДРПОУ
20823070.

Грошові кошти в розмірі 161,40 грн., що становить 10%  від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху�
нок № 37310009000186, в банку УДК у Львівській області, код
банку (МФО) 825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львів�
ській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон відбудеться через 30 календарних днів з дня
публікації інформації в газеті «Відомості приватизації« в
приміщенні регіонального відділення об 11.00.

Приймання заяв здійснюється протягом 27 календарних
днів після публікації інформації в газеті «Відомості привати�
зації» за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, РВ
ФДМУ по Львівській області.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�
вання. Служба з організації та проведення аукціону вул. Січо�
вих Стрільців, 3, м. Львів, тел. (0322) 72�20�42, Регіональне
відділення ФДМУ по Львівській області.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні обладнання для

опалення
Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: обладнання для опалення у нежитловій бу�

дівлі у складі: газопідвідні труби, котел та інше.
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець,  пл. 40�ї Армії.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлі�

бозавод «Залізничник», 42600, м. Тростянець, пров. Гаївсь�
кий, 2б.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 658,58 грн., ПДВ —
331,72 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 990,30 грн.

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

Грошові кошти в розмірі 199 грн., що становить 10% від
вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіона�
льного відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 4 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведено 8 жовтня 2004 року об 11&й

годині за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4&й
поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській об&
ласті.

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

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

 ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні обладнання для

опалення
Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: обладнання для опалення у нежитловій бу�

дівлі у складі: газопідвідні труби, котел та інше.
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пл. 40�ї Армії, 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлі�

бозавод «Залізничник», 42600, м. Тростянець, пров. Гаївсь�
кий, 2б.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 582,30 грн., ПДВ —
716,46 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням  ПДВ —
4 298,76 грн.

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

Грошові кошти в розмірі 430 грн., що становить 10% від
вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіона�
льного відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.
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А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
Кінцевий термін прийняття заяв — 4 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведено 8 жовтня  2004 року об 11&й годи&

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні обладнання

медпункту
Код за ЄДРПОУ: 5502597.
Назва об’єкта: обладнання медпункту, а саме: шафа для

сушіння, холодильник «Дніпро», крісло стоматологічне, бор�
машина, дистилятор, апарат УВЧ.

Адреса: 42000, Сумська обл., м. Ромни, бульв. Московсь�
кий, 11.

Балансоутримувач: Роменське колективне швейне підпри�
ємство «Пролісок», 42000, Сумська обл., м. Ромни, бульв. Мо�
сковський, 11.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 067 грн., ПДВ —
813,4 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
4 880,4 грн.

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 4 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведено 8 жовтня 2004 року об 11&й

годині за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4&й
поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській об&
ласті.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі магазину
Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: будівля магазину № 52 .
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, пл. Комсомо�

льська, 1а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлі�

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

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розта�
шована одноповерхова цегляна будівля, площа приміщень —
74,5 м2, площа земельної ділянки — 120 м2.

Вартість продажу без ПДВ — 6 325 грн., ПДВ — 1 265 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 7 590

грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець ви�

рішує самостійно, в порядку, визначеному чинним законо�
давством.

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

Грошові кошти в розмірі 759 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіона�
льного відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 4 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведено  8 жовтня 2004 року об 11&й

годині за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4&й
поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській об&
ласті.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні прибудови

до нежитлової будівлі площею 581,8 м2

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

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

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

Відомості про будівлю: прибудована цегляна одноповер�
хова будівля, площа  приміщень — 581,8 м2.

Вартість продажу без  ПДВ — 50 260 грн., ПДВ — 10 052
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
60 312 грн.

Умови продажу:
питання землекористування покупець вирішує самостійно,

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

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

Грошові кошти в розмірі 6 031 грн., що становить 10% від
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 — 4 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведено 8 жовтня 2004 року об 11.00

годині за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4&й
поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській об&
ласті.

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

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

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні приміщення

магазину № 44 з майном
(із зменшенням вартості на 30%)

Назва об’єкта: приміщення магазину № 44 з майном.
Адреса: Тернопільська обл., Гусятинський р�н, м. Хорост�

ків, станція Хоростків, вул. Івасюка, 59.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт прива�

тизації: Тернопільський ДКВП «Залізничник».
Код за ЗКПО юридичної особи: 01101393.
Юридична адреса підприємства: м. Тернопіль, вул. Б. Хме�

льницького, 23.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ (зменшення на 30%):

7 651,70 грн. (сім тисяч шістсот п’ятдесят одна грн. 70 коп.).
ПДВ: 1 530,34 грн. (одна тисяча п’ятсот тридцять грн. 34

коп.).
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ: 9 182,04 грн. (дев’ять тисяч сто вісімдесят дві грн.
04 коп.).

Умови продажу: збереження профілю об’єкта; утримання
об’єкта і прилеглої території в належному санітарно�
технічному стані; питання земельних відносин покупець вирі�
шує самостійно відповідно до чинного законодавства; об’єкт
приватизації відчужується або здається в оренду з додер�
жанням умов, на яких він був придбаний; покупець відшкодо�
вує витрати на виготовлення технічної документації та неза�
лежної оцінки; у випадку відмови покупця від підписання про�
токолу аукціону сплачені грошові кошти в розмірі 10% від
початкової вартості об’єкта йому не повертаються. Учасник
аукціону позбавляється права на подальшу участь в цьому
аукціоні; у випадку відмови покупця від підписання договору
купівлі�продажу сплачені грошові кошти в розмірі 10% від
початкової вартості об’єкта йому не повертаються.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться:
одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Терно�
пільській області, р/р № 37187501900001, банк: УДК у Терно�
пільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 918,21 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться: одер�
жувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільсь�
кій обл., р/р № 37315011000166, банк УДК у Тернопільській
обл., МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Термін прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення
аукціону.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку&
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Тернопільсь�
ка обл., Гусятинський р�н, м. Хоростків, ст. Хоростків, вул.
Івасюка, 59.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Тернопіль�
ській області, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. 25�39�88.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні майна, що знаходиться

на балансі ВАТ «АТП&16362»
Назва об’єкта: майно, що знаходиться на балансі ВАТ «АТП�

16362», а саме: майстерня технічного обслуговування МТО�
АТ на базі автомобіля ЗІЛ�131 державний № 99�10 ХКБ; мо�
топомпа (2 од.).

Адреса об’єкта: м. Харків, вул. Лодзинська, 7а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 5441051, ВАТ «АТП�

16362», 61046, м. Харків, вул. Лодзинська, 7а.
Відомості про об’єкт: майстерня технічного обслуговуван�

ня МТО�АТ на базі автомобіля ЗІЛ�131 державний № 99�10
ХКБ, рік випуску 1980; мотопомпа (2 од.), рік випуску 1990,
марка МП�1600.

Вартість продажу без ПДВ — 17 000 грн., ПДВ — 3 400 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

20 400 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання

визначає покупець; не відчужувати об’єкт приватизації до
сплати його повної вартості; сплатити продавцю витрати,
пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.

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

Грошові кошти в розмірі 2 040 грн., що становить 10 відсо�
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо�
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській об�
ласті на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області,

МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

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

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

Аукціон буде проведено об 11&й годині 8 жовтня 2004
року в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за ад&
ресою: м. Харків, Палац Праці, 4&й під’їзд.

Останній день приймання заяв — 4 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

вання.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні складу № 2

Назва об’єкта: склад № 2.
Адреса: Херсонська область, м. Таврійськ, вул. 40 років

Перемоги, 1.
Об’єкт знаходиться на балансі Херсонського державного

торговельно�виробничого підприємства робітничого поста�
чання Одеської залізниці.

Характеристика об’єкта: одноповерховий склад з дерева
загальною площею 96,6 м2. Земельна ділянка окремо не виді�
лена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 891,00 грн.
ПДВ — 978,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ для

продажу об’єкта на аукціоні — 5 869,20 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)

для участі в аукціоні: 586,92 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний сплатити вартість

робіт, пов’язаних з підготовчою роботою з приватизації об’�
єкта.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро�
шові кошти.

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою:
73000, м. Херсон, бульвар Мирний, 3, тел. 24&03&73, о
10.00.

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

Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподаткову�
ваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за при�
дбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержува�
ча — Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській облас�
ті, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк
одержувача — УДК Херсонської області, код банку — 852010.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні гаража

Назва об’єкта: гараж.
Адреса: Херсонська область, м. Таврійськ, вул. 40 років

Перемоги, 1.
Об’єкт знаходиться на балансі Херсонського державного

торговельно�виробничого підприємства робітничого поста�
чання Одеської залізниці.

Характеристика об’єкта: загальна площа 58,1 м2. Земельна
ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 325,00 грн.
ПДВ — 1 265,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ для

продажу об’єкта на аукціоні — 7 590,00 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)

для участі в аукціоні: 759,00 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний сплатити вартість

робіт, пов’язаних з підготовчою роботою з приватизації об’�
єкта.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро�
шові кошти.

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації» за адре&
сою: 73000, м. Херсон, бульвар Мирний, 3, тел. 24&03&73,
о 10.00.

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

Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподаткову�
ваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за при�
дбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержува�
ча — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області,
р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одер�
жувача — УДК Херсонської області, код банку — 852010.

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

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

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

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

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

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



№ 35(323) 8 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

11

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні складу № 1

Назва об’єкта: склад № 1.
Адреса: Херсонська область, м. Таврійськ, вул. 40 років

Перемоги, 1.
Об’єкт знаходиться на балансі Херсонського державного

торговельно�виробничого підприємства робітничого поста�
чання Одеської залізниці.

Характеристика об’єкта: загальна площа 207,7 м2. Земель�
на ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 22 613,00 грн.
ПДВ — 4 522,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ для

продажу об’єкта на аукціоні — 27 135,60 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)

для участі в аукціоні: 2 713,56 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний сплатити вартість

робіт, пов’язаних з підготовчою роботою з приватизації об’�
єкта.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро�
шові кошти.

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації» за адре&
сою: 73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3, тел. 24&03&73,
о 10.00.

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

Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподаткову�
ваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за при�
дбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержува�
ча — Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській облас�
ті, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк
одержувача — УДК Херсонської області, код банку — 852010.

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

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон�
ській області за адресою: м. Херсон, 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  будівлі їдальні

(знижка 30%)
Назва об’єкта: будівля їдальні, що знаходиться на балансі

КП «Ізяславська меблева фабрика «Інтер’єр».
Адреса: м. Ізяслав, вул. Станіславського, 13.
Відомості про об’єкт: будівля  цегляна одноповерхова за�

гальною площею 105,9 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 804,93 грн., ПДВ —

1 360,98 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

8 165,91 грн.
Кінцевий термін прийняття заяв — 7 жовтня 2004 року.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн.,  кошти під час

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вно�
сяться на р/р № 37189500900001, грошові кошти (застава) в
розмірі 10% від початкової ціни продажу — 816,59 грн. пере�
раховуються на  р/р № 37318002200304 банк УДК по Хмель�
ницькій області МФО 815013, одержувач коштів  РВ ФДМУ по
Хмельницькій області, код  02898152.

Аукціон буде проведено 11 жовтня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в Регіо&
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Ознайомитись з об’єктам можна в робочі дні за адресою :
м. Ізяслав, вул. Станіславського, 13.

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

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

електро&карбюраторної майстерні на шасі ЗІЛ&157
держ. № 94&97 ЧКК, що знаходиться на балансі  ВАТ

«Уманське АТП& 17107» (державна  власність)
Код за ЄДРПОУ: 03115407.
Адреса балансоутримувача: 20300, Черкаська обл., м.

Умань, вул. Вокзальна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску — 1975, про�

біг —1 960 км. Автомобіль в задовільному стані, не розукомп�
лектований, придатний до експлуатації, зберігається в закри�
тому приміщенні. Недоліки: відсутня акумуляторна батарея,
незначні подряпини на кузові, автогума потребує заміни у зв’я�
зку з терміном та умовами зберігання,  потребує заміни мас�
тило в двигуні, в коробці передач і в мостах, потрібна заміна
сальників та втулок з гуми. Автомобіль потребує проведення
ремонтно�налагоджувальних робіт перед експлуатацією.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ — 7 140 грн., ПДВ — 1 428 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

8 568 грн.
Грошові кошти в розмірі 856 гривень 80 копійок, що стано�

вить 10% від початкової  вартості об’єкта приватизації, вно�
сяться на р/р № 37310007000007 в УДК у Черкаській області,
МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Чер�
каській області.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.

Термін прийняття заяви — до 4 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 8 жовтня 2004 року об 11.00

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

його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних

осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�

ділення Фонду державного майна України по Черкаській облас�
ті, 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 транспортного

автомобіля ЗІЛ&131 держ. № 94&95 ЧКК, що
знаходиться на балансі ВАТ «Уманське АТП&17107»

(державна власність)
Код за ЗКПО балансоутримувача: 03115407.
Адреса балансоутримувача: 20300, Черкаська обл., м.

Умань, вул. Вокзальна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску — 1975, про�

біг — 1 413 км. Автомобіль та обладнання в задовільному
стані, не потребують заміни важливих вузлів, не розукомпле�
ктовані, придатні до експлуатації. Автомобіль зберігається в
закритому приміщенні.

Недоліки: відсутня акумуляторна батарея, незначні подря�
пини на кузові  автомобіля, автогума потребує заміни у зв’язку
з терміном та умовами зберігання, потребує заміни мастило в
двигуні, в коробці передач і в мостах, необхідна заміна саль�
ників та втулок з гуми. Автомобіль потребує проведення ремо�
нтно�налагоджувальних робіт перед експлуатацією.

Умови продажу: умови  подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 480 грн., ПДВ —
1 696 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
10 176 грн.

Грошові кошти в розмірі 1 017 гривень 60 копійок, що ста�
новить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вно�
сяться на рахунок № 37310007000007 УДК у Черкаській обла�
сті, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по
Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв — до 4 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 8 жовтня 2004 року об 11.00

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

його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних

осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні пересувної

зарядної станції ЕСБ&4&ВЗ на одновісному
автопричепі ТАПЗ&755, що знаходиться на балансі

ВАТ «Уманське АТП&17107» (державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 03115407.
Адреса балансоутримувача: 20300, Черкаська обл., м.

Умань, вул. Вокзальна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: електростанція призна�

чена для зарядження та розрядження кислотних та лужних
акумуляторних батарей в стаціонарних та польових умовах.

Технічні дані: потужність — номінальна 4,6 кВт, вид струму
— постійний, напруга номінальна — 115В, струм номіналь�

ний — 40А. Режим роботи без дозаправки палива — 5 годин,
з дозаправкою палива — 24 години. Витрати палива не біль�
ше 3,0 кг/годину; витрати мастила не більше 0,12 кг/годину.
Паливний бак 20 л.

Електростанція та обладнання в комплектності в задовіль�
ному стані, придатне до експлуатації, не потребує ремонту,
зберігається в закритому приміщенні.

Недоліки: відсутні техпаспорт, формуляр, інша технічна до�
кументація, незначні подряпини на електростанції та авто�
причепі, автогума потребує заміни в зв’язку з терміном та
умовами зберігання, потребують заміни сальники та втулки
з гуми. Електростанція потребує проведення  регламентних
робіт перед експлуатацією.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ: 2 559 грн., ПДВ — 511 грн. 80
копійок.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 3 070
грн. 80 копійок.

Грошові кошти в розмірі 307 грн. 8 коп., 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 приватизації вносяться на р/р
№ 37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

Термін прийняття заяв — до 4 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 8 жовтня 2004 року об 11.00

за адресою регіонального  відділення.

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

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

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення Фонду державного майна України по Черкаській облас�
ті, 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

електрозварювального агрегату АДБ&309 на
одновісному автопричепі ІАПЗ, що знаходиться на

балансі ВАТ «Уманське АТП&17107»
(державна власність)

Код за ЄДРПОУ: 03115407.
Адреса балансоутримувача: 20300, Черкаська обл., м.

Умань, вул. Вокзальна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: електрозварювальний аг�

регат та обладнання знаходяться в задовільному стані, не розу�
комплектовані, агрегат не потребує заміни важливих вузлів, при�
датний для експлуатації. Зберігається  в закритому приміщенні.

Недоліки: відсутні техпаспорт, формуляр, інша технічна до�
кументація, незначні подряпини на агрегаті, автогума потре�
бує заміни в зв’язку з терміном  зберігання. Агрегат потре�
бує проведення регламентних робіт перед експлуатацією.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ — 3 185 грн., ПДВ — 637 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

3 822 грн.
Грошові кошти в розмірі 382 грн. 20 коп., 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 приватизації вносяться
на р/р № 37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.

Термін прийняття заяв — до 4 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 8 жовтня 2004 року об 11.00

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

його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних

осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�

ділення 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.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні електростанції

ЕСД&10&ВС/230 на одновісному автопричепі
ТАПЗ&755, що знаходиться на балансі

ВАТ «Уманське АТП&17107» (державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 03115407.
Адреса балансоутримувача: 20300, Черкаська обл., м.

Умань, вул. Вокзальна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: електростанція повніс�

тю укомплектована, рік випуску — 1974. Технічні дані: потуж�
ність — номінальна 10 кВт, вид струму — змінний трифазо�
вий, напруга 230В, струм номінальний — 31,5А. Режим робо�
ти — без дозаправки палива — не менше 4 годин, паливний
бак 28л, масло у картері 7,4кг, дизель — 4 ч 8,5/11 чотирита�
ктний, вихорокамерний.

Електростанція з обладнанням  в комплектності  придатна
до експлуатації, в задовільному стані,  зберігається в закри�
тому приміщенні, не потребує ремонту.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ — 3 540 грн., ПДВ — 708 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

4 248 грн.
Грошові кошти в розмірі 424 грн. 80 коп., 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 у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

Термін прийняття заяв — до 4 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 8 жовтня 2004 року об 11.00

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

його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних

осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне 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.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням
вартості на 30% частини нежитлової будівлі, що

знаходиться на балансі Шевченківського державного
комерційно&виробничого підприємства робітничого

постачання (державна  власність)
Код за ЄДРПОУ: 01101476.
Адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, пров. Лобачевсь�

кого, 1а.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна діля�

нка окремо не виділена.

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

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Нежитлова будівля з підвалом розташована в районі Пів�
денного залізничного вокзалу вузлової станції ім. Т. Г. Шевче�
нка.  Рік забудови орієнтовно 1950. Загальна площа — 431,7
м2, у т.ч. підвал — 173,2 м2. Підвал має окремий вхід з вулиці.
На даний час будівля знаходиться в незадовільному стані.
Інженерне забезпечення: опалення,  система електропоста�
чання,  холодного водопостачання, каналізації демонтовані,
пошкоджені стіни та підлога.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ — 19 810 грн., ПДВ — 3 962 грн.
Початкова вартість  продажу з урахуванням ПДВ —

23 772 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 377 грн. 20 коп., 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 приватизації  вносяться
на р/р № 37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.

Термін прийняття заяв — до 4 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 8 жовтня 2004 року об 11.00

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

його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних

осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�

ділення Фонду державного майна України по Черкаській облас�
ті, 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% одноповерхової будівлі відділення
АКАБ «Україна» з прибудованим гаражем та

допоміжними спорудами  (державна  власність)
Код за ЄДРПОУ: 00022688.
Адреса: Черкаська обл., Чорнобаївський р�н, с. Іркліїв, вул.

Жовтнева, 33.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна діля�

нка окремо не виділена. Одноповерхова цегляна будівля від�
ділення АКАБ «Україна» з прибудованим гаражем та допоміж�
ними спорудами знаходиться в середній частині  села Іраклі�
єва.  Рік забудови — 1966. Інженерне забезпечення: опалення,
каналізація, електропостачання, телефон, радіо, охоронна і по�
жежна сигналізація. Загальна площа забудови — 272 м2.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ: 22 750 грн., сума ПДВ: 4 550 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 27 300 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 730 грн., 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 — до 4 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 8 жовтня 2004 року об 11.00

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

його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних

осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне

відділення Фонду державного майна України по Черкаській обла�
сті, 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 продаж на аукціоні зі зниженням вартості на 30%

приміщення магазину № 74, що знаходиться на
балансі  Шевченківського державного

комерційно&виробничого підприємства  робітничого
постачання Одеської залізниці

(державна власність)
Код за ЗКПО балансоутримувача: 01101476.
Адреса об’єкта: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, пров. Кра�

снопресненський, 10.
Відомості про земельну ділянку та будівлі: земельна діля�

нка окремо не виділена.
Приміщення магазину розташоване в цокольному поверсі

п’ятиповерхового  цегляного  житлового будинку, рік забудови
1979, загальна площа приміщень 202,0 м2,  фізичний знос —
21%, має п’ять входів, три з головного фасаду житлового бу�
динку, два — з дворового фасаду; в даний період приміщення
не використовуються, знаходяться в незадовільному стані.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу: без ПДВ — 21 350 грн., ПДВ — 4 270 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

25 620 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 562 грн., що становить 10% від

початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху�
нок № 37310007000007 УДК в 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 об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37184006000007  УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

Термін прийняття заяв — до 4 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 8 жовтня 2004 року об 11.00

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

його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних

осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне

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

Інформацію, опубліковану в газеті «Відомості прива�
тизації» 1 вересня 2004 р. щодо продажу  за конкурсом
майна, що належить Автономній Республіці Крим — ці&
лісного майнового комплексу Державного підпри&
ємства «Кримконтракт», переданого в оренду колек�
тивному підприємству «Марина», розташованого за ад�
ресою: м. Сімферополь, провулок Елеваторний, 3, слід
вважати недійсною у зв’язку з відсутністю право�уста�
новчих документів на об’єкт.

ГРУПА Ж

Підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі СВАТ ім. Фрунзе, за

адресою: Барський район, с. Окладне.
Їдальня з обладнанням, що знаходиться на балансі ВАТ

«Поповецький консервний завод», за адресою: Барський ра�
йон, с. Попівці, вул. 8 Березня, 2.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Санаторій�профілаткорій «Орбіта», що знаходиться на ба�

лансі ВАТ «Роменський завод автоматичних телефонних ста�
нцій», за адресою: Роменський район, с. Москалівка.

Пропонуються до продажу

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — цілісного майнового комплексу
 державного підприємства «Фізкультурно&

оздоровчий комплекс «Ріка»
(зі знижкою початкової вартості на 30%)

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — державне
підприємство «Фізкультурно�оздоровчий комплекс «Ріка».

Адреса об’єкта: м. Хуст, вул. Волошина, 131а.
Вид діяльності об’єкта: надання фізкультурно�оздоровчих

та готельних послуг.
До складу нерухомості об’єкта входять будівлі та споруди 1992

року побудови, а саме: триповерхова будівля готелю з підвалом
(літ. А) загальною площею приміщень 1 454,6 м2 (у т. ч. площа
підвалу 301,7 м2) з прибудовою кафе (літ. Б) загальною площею
приміщень 470,1 м2 (у т. ч. підвалу — 231,6 м2); будівля басейну з
побутовими приміщеннями (літ. В�Г, Г’) загальною площею 2 096,5
м2, у тому числі площа басейну 1 612,8 м2, котельня (літ. Д) загаль�
ною площею приміщень 239,9 м2, будівля трансформаторної (літ.
Ж) загальною площею приміщень 44,3 м2; насосна (літ. З) пло�
щею 14,0 м2, насосна (літ. Є) площею 12,6 м2.

Площа земельної ділянки: 2,46 га.
Заборгованість станом на 31.03.2004, тис. грн.: дебіторсь�

ка — 5,0;  кредиторська — 36,8.
Діяльність підприємства припинена з листопада 2002 року.
Кількість працівників: 5.
Початкова вартість продажу об’єкта — 929 374,60 грн.
Умови продажу.
1. Збереження профілю діяльності об’єкта протягом трьох

років.
2. Протягом шести місяців від дня переходу до покупця

права власності на об’єкт приватизації не допускати звіль�
нення працівників приватизованого об’єкта з ініціативи по�
купця.

3. Експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до саніта�
рно�технічних, пожежних та екологічних норм.

4. Провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної інвента�
ризації (БТІ).

5. З моменту підписання договору купівлі�продажу покупець
стає правонаступником всіх прав та обов’язків державного під�
приємства «Фізкультурно�оздоровчий комплекс «Ріка».

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

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

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

Грошові кошти в розмірі 92 937,46 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта перераховується на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Зака�
рпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 316.

Аукціон буде проведено через 50 днів після опубліку&
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою:  Закарпатсь�
ка область, м. Хуст, вул. Волошина, 131а.

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

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні учбового центру

Чортківського вузла (із зменшенням вартості на 30%)
Назва об’єкта: учбовий центр Чортківського вузла.
Адреса: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Січових Стрі�

льців, 5.
Характеристика об’єкта: двоповерхова будівля з підвалом

загальною площею приміщень 696,4 м2. Земельна ділянка ви�
ділена під об’єкт становить 1 678 м2.

Призначення об’єкта: навчальні та культурно�масові миро�
приємства.

Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт прива�
тизації: Управління будівельно�мотажних робіт і цивільних
споруд № 2 Львівської залізниці.

Код за ЗКПО юридичної особи: 1097131.
Юридична адреса підприємства: м. Тернопіль, вул. Бро�

дівська, 32а.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ (зменшена на 30%) —

120 447,60 грн. (сто двадцять тисяч чотириста сорок сім гри�
вень 60 коп.), ПДВ — 24 089,52 грн. (двадцять чотири тисячі
вісімдесят дев’ять гривень 52 коп.).

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
144 537,12 грн. (сто сорок чотири тисячі п’ятсот три&
дцять сім гривень 12 коп.).

Умови продажу: збереження профілю об’єкта протягом 5
(п’яти років; утримання об’єкта і прилеглої території в належ�
ному санітарно�технічному стані; питання земельних відносин
покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законо�
давства; об’єкт приватизації відчужується або здається в оре�
нду з додержанням умов, на яких він був придбаний; покупець
відшкодовує витрати на виготовлення технічної документації
та незалежної оцінки; у випадку відмови покупця від підписан�
ня протоколу аукціону сплачені грошові кошти в розмірі 10%
від початкової вартості об’єкта йому не повертаються. Учасник
аукціону позбавляється права на подальшу участь в цьому
аукціоні; у випадку відмови покупця від підписання договору
купівлі�продажу сплачені грошові кошти в розмірі 10% від по�
чаткової вартості об’єкта йому не повертаються.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться:
одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Терно�
пільській області, р/р № 37187501900001, банк: УДК у  Терно�
пільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 14 453,72 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта вносяться: одержувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, р/р
№ 37315011000166, банк: УДК у Тернопільській області, МФО
838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Термін прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення
аукціону.

Аукціон буде проведено через 50 днів після опубліку&
вання інформації в газеті «Відомості приватизації».

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Тернопільсь�
ка обл., м. Чортків, вул. Січових Стрільців, 5.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Тернопіль�
ській області, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. 25�39�88.

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

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА Д

Підлягає приватизації шляхом продажу
на аукціоні

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Автозаправна станція, що перебуває на балансі КП «Хо�

тин�Агроресурси», за адресою: Чернівецька обл., м. Хотин,
вул. Шевченка, 87 (комунальна власність).

Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Цегельний завод, що знаходиться на балансі ВАТ «Племін�

ний завод «Розовський», за адресою: Донецька обл., Ново�
азовський р�н, с. Маркіне. Приватизовано юридичною осо�
бою за 41 839,20 грн., у т. ч. ПДВ — 6 973,20 грн.

60�квартирний житловий будинок № 7, що знаходиться на
балансі відділу капітального будівництва Волноваської рай�
держадміністрації, за адресою: Донецька обл., Волновась�
кий р�н, смт Новотроїцьке. Приватизовано фізичною осо�
бою за 2 150 грн., у т. ч. ПДВ — 358 грн. 33 коп.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячий садок�ясла на 280 місць, що знаходиться на ба�

лансі СО ВАТ «Донбасенерго» ВЕП «Луганськкомуненерго»,

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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
за адресою: Луганська обл., Станично�Луганський р�н, смт
Петрівка. Приватизовано фізичною особою за 7 442 грн., у т. ч.
ПДВ — 1 240 грн. 33 коп.

В інформаційному повідомленні Регіонального відді�
лення ФДМУ по Донецькій області про продаж на аукці�
оні під розбирання об’єкта незавершеного будівництва
— житлового будинку № 19, розташованого за адре�
сою: Донецька обл., Слов’янський р�н, с. Мирне, вул.
Садова, опублікованому в газеті «Відомості приватиза�
ції» від 04.08.2004 № 30 (318) на сторінці 13, слова «зі
зниженням вартості на 30%» виключити.

В інформації Регіонального відділення ФДМУ по Хар�
ківський області про продаж на аукціоні об’єкта незаве�
ршеного будівництва — овочесховища і продсхови&
ща, що знаходиться на балансі в/ч А�0183 Військово�
повітряних сил Збройних Сил України, опублікованій в
газеті «Відомості приватизації» від 11.08.2004 № 31 (319)
на сторінці 23, замість слів: «Назва, код за ЄДРПОУ та
адреса балансоутримувача: в/ч А�183 Військово�повіт�
ряних сил України» повинно бути: «Назва, код за ЄДРПОУ
та адреса балансоутримувача: в/ч А�0183 Військово�
повітряних сил Збройних сил України».

В інформації Регіонального відділення ФДМУ по Черні�
гівській області про продаж на аукціоні об’єктів незавер�
шеного будівництва — комплекту невстановленого об&
ладнання згідно з додатком № 1 (м. Чернігів, вул. Ін�
струментальна, 17) та школи (Чернігівська обл., Бобро�
вицький р�н, с. Осокорівка, вул. Конторська, 3а), опублі�
кованій в газеті «Відомості приватизації» від 20.08.2004
№ 32 (320) на сторінці 17, замість слів: «Аукціон відбу�
деться 17 вересня 2004 року об 11.00. Кінцевий термін
прийняття заяв 13 вересня 2004 року» слід читати: «Аукці�
он відбудеться 20 вересня 2004 року об 11�й год. Кінце�
вий термін прийняття заяв 16 вересня 2004 року».

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА  РЕСПУБЛІКА  КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

87&квартирного житлового будинку, що знаходиться
на балансі пансіонату «Енергетик» НЕК «Укренерго»
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва —

87�квартирний житловий будинок, що знаходиться на бала�
нсі пансіонату «Енергетик» НЕК «Укренерго».

Адреса: Сімферопольський район, смт Миколаївка.
Балансоутримувач: пансіонат «Енергетик» НЕК «Укренерго».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 05425000.
Адреса балансоутримувача: Сімферопольський район, смт

Миколаївка.
Вартість продажу без ПДВ — 1 520 200 (один мільйон п’ят�

сот двадцять тисяч двісті) грн.
ПДВ — 304 040 (триста чотири тисячі сорок) грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

1 824 240 (один мільйон вісімсот двадцять чотири тися&
чі двісті сорок) грн.

Відомості про об’єкт: початок будівництва — 1992 рік. Дата
зупинки будівництва — 1995 рік. Площа земельної ділянки, від�
веденої під забудову, становить 0,49 га. За проектом — 87�ква�
ртирний п’ятиповерховий житловий будинок із вбудовано�
прибудованими приміщеннями обслуговуючого призначення.
Відсоток готовності — 30%. Площа забудови — 1 669,0 м2. Вико�
нано: змонтовані дві кутові однопід’їздні блоки�секції із вбудо�
вано�прибудованими в одну з них приміщеннями магазинів і
елементи підземної частини двох панельних рядових двопід’їз�
дних блок�секцій. Фундаменти стрічкові збірні виконані з залі�
зобетонних плит і бетонних блоків, стіни техпідпілля з бетонних
блоків. Зовнішні і внутрішні стіни виконані з великих блоків пи�
ляного вапняку. Перекриття залізобетонні багатопустотні збірні
з плит. Перегородки — цегельні, гіпсобетонні. Сходи — збірні
залізобетонні. Покриття із збірних керамзитобетонних плит. Дах
залізобетонний горищний плоский з покрівлею з рулонних бі�
тумно�мастильних матеріалів. Зовнішнє оброблення — обли�
цювання стін пиляним вапняком. Внутрішнє оброблення — шту�
катурка вапняковим розчином стін. Консервація об’єкта не про�
водилась. Об’єкт не охороняється. Будмайданчик частково ого�
роджений. Об’єкт знаходиться у східній частині смт Миколаїв�
ка в 100 м від траси Сімферополь — Миколаївка. Межами ді�
лянки, на якій розташований об’єкт, служать: із заходу — 65�
квартирний житловий будинок, гаражі; з півночі, півдня, сходу
— територія вільна від забудови.

Умови продажу: подальше використання об’єкта покупець
визначає самостійно; завершення будівництва та введення
об’єкта в експлуатацію протягом п’яти років від дати нотарі�
ального посвідчення договору купівлі�продажу; заборона від�
чуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ді�
лянки, на якій розташований цей об’єкт, до завершення буді�
вництва та введення об’єкта в експлуатацію; забезпечення
вимог екологічної безпеки, протипожежної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища та охорони праці під
час добудови та подальшого введення об’єкта в експлуата�
цію; оплата послуг з проведення аукціону.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17
гривень і кошти за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37182500900001 в Управлінні Державного казначей�
ства в АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО
824026, одержувач: Фонд майна Автономної Республіки Крим.

Кошти у сумі 182 424,0 грн., що становить 10% від початко�
вої вартості об’єкта вносяться на р/р № 37310000000002 в
Управлінні Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь,
код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026, одержувач: Фонд
майна Автономної Республіки Крим.

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

Останній день приймання заяв на участь в аукціоні
08.10.2004.

Аукціон відбудеться 12 жовтня 2004 року об 11.00 за
адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
Фонд майна Автономної Республіки Крим.

Довідки за адресою: 95015, Сімферополь, вул. Севасто�
польська, 17, Фонд майна АРК, каб. 36, тел. 24�13�19.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом вбудованих приміщень для

промтоварного магазину в житловому будинку № 2
(блок А), що знаходяться на балансі

Донецької залізниці
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01074957.
Назва об’єкта: вбудовані приміщення для промтоварного

магазину в житловому будинку № 2 (блок А), що  знаходяться
на балансі Донецької залізниці.

Адреса: м. Донецьк, просп. Ілліча, 27.
Ступінь будівельної готовності — 42%.
Земельна ділянка окремо під об’єкт не відведена.
Відомості про об’єкт: приміщення виконані в цокольному пове�

рсі, стіни оштукатурені без шпаклівки і фарбування, підлога ви�
конана на плитах перекриття фундаментів цементною стяжкою.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 582 грн., ПДВ —
1 316,4 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 7 898,4 грн. без вартості земельної ділянки.

Умови продажу за конкурсом: покупець зобов’язаний завер�
шити будівництво та ввести об’єкта в експлуатацію протягом
двох років від дати нотаріального посвідчення договору купівлі�
продажу; забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки,
на якій він розташований, до завершення будівництва та вве�
дення об’єкта в експлуатацію; покупець зобов’язаний забезпе�
чити дотримання правил техніки безпеки, санітарно�екологічних
норм, передбачених законодавством; створення нових робо�
чих місць; власником об’єкта стає покупець, який запропонує
найвищу ціну; збереження профілю діяльності об’єкта; забез�
печення благоустрою прилеглої до об’єкта території; учасники
некомерційного конкурсу подають плани приватизації об’єкта.

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

Грошові кошти в розмірі 790 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донець�
кій  області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержу�
вач: Регіональне відділення Фонду державного майна Украї�
ни по Донецькій області.

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

Конкурс буде проведено на 40&й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 8300, м. Донецьк, вул. Артема, 97, Регіо&
нальне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області, каб. 134.

Адреса служби з організації конкурсу: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області. Ознайомитись з об’єк�
том можна в робочі дні за місцем його розташування.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання

адміністративно&побутового корпусу Єнакіївського
СРП  (ціна знижена на 30 %)

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

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

Адреса: 86430, Донецька обл, м. Єнакієве, Луганське шосе, 19.
Земельна ділянка під забудову окремо не виділена.
Ступінь будівельної готовності — 30 %.
Відомості про об’єкт: 4�поверхова будівля розміром у пла�

ні 15,6х36,6 м, зроблена зі збірних залізобетонних конструк�
цій — з/бетонні плити, з/бетонні колони,  перегородки цег�
ляні частково зруйновані.

Вартість продажу об’єкта  без ПДВ — 29 273 грн. 42 коп.,
ПДВ — 5 854 грн. 68 коп.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
35 128 грн. 10 коп. без вартості земельної ділянки.

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

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

Грошові кошти в розмірі 3 513 грн., що становить 10% від
початкової  ціни продажу об’єкта приватизації вносяться в

банк Управління Державного казначейства в Донецькій об�
ласті на  р/р  № 37313008000034,  МФО 834016, код за
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення Фон�
ду державного майна України по Донецькій області.

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

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

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

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
за тел. (062) 305�41�97.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового 4&секційного

9&поверхового будинку з великих блоків
Назва об’єкта: житловий 4�секційний 9�поверховий буди�

нок з крупних блоків.
Балансоутримувач: ВАТ «Алчевський металургійний ком�

бінат».
Адреса: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Сарматська, 14.
Об’єкт являє собою2�поверхову будівлю.
Виконано: фундамент із збірних залізобетонних блоків, зо�

внішні стіни підвалу із збірних залізобетонних блоків, збірно�
монолітні, стіни із збірних залізобетонних блоків, внутрішні
гіпсопрокатні перегородки, перекриття із збірних залізобе�
тонних плит. Загальний ступінь будівельної готовності — 10,4%.

Площа земельної ділянки під забудову — 4 553 км2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 701,2 грн., ПДВ —

1 340,24 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

8 041,44 грн.
Засоби платежу — грошові кошти.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва без збере�

ження первісного призначення протягом 5 років, заборона
відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до завершення
будівництва та введення об’єкта в експлуатацію, забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природ�
ного середовища під час добудови та подальшого введення в
експлуатацію об’єкта приватизації. Покупцю об’єкта може
надаватися розстрочка платежу на термін 5 років.

Початкова ціна об’єкта визначена без вартості земельної
ділянки.

Питання землекористування вирішує новий власник з
органом місцевого самоврядування згідно з чинним законо�
давством. 

Термін приймання заяв закінчується за 3 дні до дати проведе�
ння аукціону.

Аукціон буде проведено о 10&й годині 8 жовтня 2004
року філією «Луганський аукціонний центр» ДАК
«Національна мережа аукціонних центрів» за адресою:
м. Луганськ, вул. Октябрська, 43.

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

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. вноситься на р/р
№37183506900001 УДК у Луганській області, МФО 804013,
код 13398493 (для Регіонального відділення ФДМУ по Лу�
ганській області). Грошові кошти в розмірі 804,14 грн., що
становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації,
вносяться на р/р №37316006000535 УДК у Луганській області,
МФО 804013, код 13398493 (для Регіонального відділення
ФДМУ по Луганській області).

Додаткову інформацію про об’єкт незавершеного будівництва
можна отримати за тел./факс 53�13�36 у Регіональному ві�
дділенні Фонду держмайна України по Луганській області за
адресою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, к. 208.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні частини приміщень (гаражні

бокси на 25 автомашин з профілакторієм)
незавершеного будівництва книжкової бази площею

824,6 м2 (комунальна форма власності)
Назва об’єкта: частина приміщень (гаражні бокси на 25

автомашин з профілакторієм) незавершеного будівництва
книжкової бази площею 824,6 м2 (балансоутримувач ДВАТ
«Галицька книга», адреса: 79056, м. Львів, вул. Ковельська,
109б, код за ЗКПО 20820142).

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Ковельська, 109б.
Відомості про технічний стан об’єкта: об’єкт знаходиться

на віддалі 500 м від вул. Б. Хмельницького. До об’єкта про�
кладена грунтова дорога. Об’єкт являє собою цегляну спору�
ду із силікатної цегли, перекриття залізобетонне, покрівля
руберойдова. Встановлено віконні прорізи та металеві воро�
та. Зовнішні штукатурні роботи не проведено. У побутових
приміщеннях частково виконані внутрішні роботи, відсутня
підлога. Відсутнє підключення електроенергії, водопостачан�
ня, теплопостачання та газопостачання. Каналізація не функ�
ціонує. Відсутні під’їзні дороги та благоустрій території.

Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується
новим власником за встановленим законом порядком після
підписання договору купівлі�продажу.
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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
Площа земельної ділянки: 824,6 м2.
Ступінь будівельної готовності  48%.
Умови продажу: дотримання вимог щодо збереження охо�

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 13 105,66 грн., ПДВ
— 2 621,13 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 15 726,79 грн.

Грошові кошти в розмірі 1 572,68 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації вносяться на ра�
хунок № 37327014000186, одержувач коштів: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Львівській області, код 20823070, банк оде�
ржувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 гривень та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на роз�
рахунковий рахунок № 37188015000186, одержувач коштів: Ре�
гіональне відділення ФДМУ по Львівській області, код 20823070;
банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.

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

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

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

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

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  житлового

2&поверхового  будинка на 8 квартир
Код за ЄДРПО : 02968487.
Назва об’єкта:  житловий  2�поверховий будинок на  8 ква�

ртир.
Балансоутримувач: ВАТ «Кролевецька фабрика «Художнє

ткацтво», 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Петровсь�
кого, 38.

Адреса об’єкта: 41300, Сумська обл., м.Кролевець, вул. Про�
різна, 15.

По об’єкту виконано: фундамент стрічковий бетонний, сті�
ни із силікатної цегли — перший та частково другий поверхи,
перекриття — залізобетонні плити першого та частково дру�
гого поверхів.

Ступінь будівельної готовності: 36 %.
Площа земельної ділянки — 2 750 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 66 976 грн., ПДВ —

13 395 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

80 371 грн.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва протягом

п’яти років зі збереженням житлового призначення; протягом
одного року з моменту переходу права власності на об’єкт до
покупця підготувати документи та здійснити відповідні дії що�
до переоформлення права забудовника на об’єкт приватиза�
ції; забороняється продаж об’єкта до моменту завершення бу�
дівництва та введення в експлуатацію; виконання санітарних
та екологічних норм згідно з чинним законодавством; питання
переоформлення документів на право користування земель�
ною ділянкою вирішується новим покупцем самостійно в по�
рядку, встановленому чинним законодавством.

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

Грошові кошти в розмірі 8 037 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху�
нок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області
№37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 4 жовтня  2004 року.
Аукціон буде проведено 8 жовтня  2004 року об 11.00,

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

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

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

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

форми власності клубу&побутового корпусу
(із зменшенням вартості на 30%)

Назва об’єкта: клуб�побутовий корпус.
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Гайова, 8.
Склад основних об’єктів: незавершене будівництво двопо�

верхової будівлі з цокольним приміщенням, прибудованої до
адмінбудинку ВАТ «Тернопільське АТП�16154».

По об’єкту виконано: фундаменти з бетонних блоків, кладку
стін цокольного, першого та другого поверхів, перекриття,
зроблено повністю рулонну покрівлю, встановлено віконні і
дверні блоки. Будівля оштукатурена, крім задньої зовнішньої
стіни, частково зроблені малярні роботи та підлога. Зовнішні
комунікації відсутні, але є наявні на території ВАТ «Тернопіль�
ське АТП�16154».

Ступінь будівельної готовності: 98%.
Площа земельної ділянки — 0,0998 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ (зменшена на 30%) —

432 604,20 грн.
ПДВ 20% — 86 520,84 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

519 125,04 грн.
Умови продажу: без збереження первісного призначення об’�

єкта; строк завершення будівництва — п’ять років з моменту
підписання акта приймання�передачі об’єкта; строк введення об’�
єкта в експлуатацію — п’ять років з моменту підписання акта
приймання�передачі об’єкта; заборона відчуження об’єкта та зе�
мельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту
завершення будівництва та введення його в експлуатацію; про�
тягом двох років, з моменту підписання акта приймання�передачі
об’єкта переоформити документи на земельну ділянку, відведе�
ну під об’єкт; протягом двох років, з моменту підписання акта
приймання�передачі підготувати документи та здійснити відпо�
відні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишньо�
го природного середовища під час добудови об’єкта та подаль�
шого введення його в експлуатацію; покупець відшкодовує ви�
трати на проведення незалежної оцінки; у випадку відмови поку�
пця від підписання протоколу аукціону сплачені грошові кошти в
розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертають�
ся. Учасник аукціону позбавиться права на подальшу участь в
цьому аукціоні у випадку відмови покупця від підписання догово�
ру купівлі�продажу сплачені грошові кошти в розмірі 10% від
початкової вартості об’єкта йому не повертаються.

Кошти за реєстрацію заяви (17 грн.) та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться: одер�
жувач коштів Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільсь�
кій області р/р № 37187501900001 в банку УДК у Тернопільсь�
кій області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 51 912,51 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, вно�
сяться Регіональному відділенню ФДМУ по Тернопільській
області на р/р № 37315011000166 в банку УДК у Тернопільсь�
кій області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Кінцевий термін прийняття заяв — за 3 дні до початку аук�
ціону.

З об’єктом можна ознайомитись за адресою: м. Тернопіль,
вул. Гайова, 8.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
інформації в пресі.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ�
не відділення Фонду державного майна України по Терно�
пільській області, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні   під’їзної колії

Черкаського торговельного підприємства
«Госпсервіс»  (комунальна власність)

Адреса: м. Черкаси,  вул. Першотравнева, 74.
Земельна ділянка: за під’їзними коліями згідно з держав�

ним актом на право користування землею Серії Б №015639,
реєстраційний №38 закріплена в постійне користування зе�
мельна ділянка площею 2,43 га.

Відомості про об’єкт: під’їзні залізничні колії від стрілки до
тупика мають довжину 290 м, будувались наприкінці 80�х ро�
ків. Ступінь будівельної готовності становить 86%. Не виконані
такі роботи: планування та влаштування території, установка
дорожніх знаків, снігових щитів, замість рейок Р65 фактично
укладені Р43, необхідна організація поверхневого відведення,
зв’язку та сигналізації. З моменту припинення будівельних робіт
на ділянці не проводились профілактичні та ремонтні роботи.
Рейки встановлені на бетонних та дерев’яних шпалах. Близько
10 відсотків дерев’яних шпал підлягають заміні. Крім того,
знято дві рейки довжиною 6 погонних метрів, 540 болтів та 270
металевих пластів під болти. Практично по всій довжині під’�
їзна залізнична колія густо заросла травою та чагарником,
зруйновані відкоси земляного полотна.

Умови продажу:  ввести в експлуатацію об’єкт та здійснити
благоустрій території протягом п’яти років з моменту нотарі�
ального посвідчення договору купівлі�продажу; не відчужу�
вати об’єкт до завершення будівництва  та введення його в
експлуатацію; до завершення будівництва забезпечити ви�
конання санітарних та екологічних норм згідно з чинним за�
конодавством; питання користування, оренди або викупу зе�
мельної ділянки вирішується новим власником самостійно в
порядку, встановленому чинним законодавством.

Вартість продажу без ПДВ — 25 130 гривень, сума ПДВ —
5 026 гривень.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
30 156 гривень.

Грошові кошти в розмірі 3 015,60 гривень, що становить
10% початкової вартості об’єкта приватизації вносяться на р/р
№ 37310007000007 в УДК у Черкаській  області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв: до 4 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено: 8 жовтня 2004 року об 11&й

годині за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем

його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних

осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне

відділення ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000,
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, кімн. 445, тел.: 37�30�90,
45�75�29, час роботи з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

 м. КИЇВ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний  продаж на аукціоні

лабораторно&експериментального корпусу
(вартість зменшена на 30 відсотків)

Назва: лабораторно�експериментальний корпус.
Місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Алма�Атинська, 8.
Балансоутримувач: ВП «Аварійно�технічний центр» ДП

НАЕК «Енергоатом» (код за ЄДРПОУ — 20055078; адреса:
08140, Київська обл., Києво�Святошинський р�н, с. Білого�
родка, вул. Прип’ятська, 1).

Склад основних об’єктів: лабораторний корпус — 9�повер�
хова залізобетонна будівля розмірами в плані 15х24 м, зага�
льною площею 3 290 м2, висотою типового поверху 3,3 м (не
виконані: підлога, двері, опоряджувальні та оздоблювальні ро�
боти, інженерні мережі, частково вікна); експериментальний
цех — одноповерхова каркасна залізобетонна будівля, прибу�
дована до лабораторного корпусу, розмірами в плані 18х45 м,
загальною площею 810 м2, висотою від підлоги до низу крок�
вяних конструкцій 13,3 м, без підвалу, однопрогінний; (не ви�
конані: підлога, примикання стін та покрівля до існуючого бу�
динку НДІ «Енергопроект», частково віконні блоки, підкранові
балки, двері, опоряджувальні та оздоблювальні роботи, інже�
нерні мережі). Будівельний майданчик розташований на те�
риторії підприємства ВАТ «Київський завод експерименталь�
них конструкцій», доступ передбачений через прохідну заво�
ду по асфальтобетонній дорозі. Будівельний майданчик не
огороджений та не охороняється, обмежений з трьох сторін
внутрішньозаводськими дорогами (у т. ч. залізничною віткою),
а з четвертої сторони будинком НДІ «Енергопроект».

Площа земельної ділянки відведеної під об’єкт згідно з  дер�
жавним актом — 0,2487 га.

Ступінь будівельної готовності — 53%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 833 203,00 грн. (змен�

шена на 30%), ПДВ — 166 640,60 грн.
Початкова вартість продажу — 999 843,60 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової варто�

сті: 99 984,36 грн.
Умови продажу: можлива зміна первісного призначення об’�

єкта; завершити будівництво об’єкта протягом чотирьох років
з моменту підписання договору купівлі�продажу; питання від�
ведення, купівлі або оренди земельної ділянки під об’єктом
вирішується новим власником самостійно в установленому за�
коном порядку; в річний термін з моменту підписання догово�
ру купівлі�продажу підготувати документи та здійснити відпо�
відні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт;
заборона відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій він
розташований, до завершення будівництва та введення в екс�
плуатацію; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта.

Засобами платежу є грошові кошти.
Аукціон буде проведено 8 жовтня 2004 року об 11&й

годині за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 42
(2&й поверх), філія «Київський аукціонний центр» ДАК
«Національна мережа аукціонних центрів».

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —
4 жовтня 2004 року.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вно�
сяться на р/р № 37184501900001 Регіонального відділення
ФДМУ по м. Києву, код за ЄДРПОУ 19030825, в банк: Управ�
ління Державного казначейства у м. Києві, код банку 820019.

Сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової вартості
вноситься на р/р № 37317007000034 Регіонального відділення
ФДМУ по м. Києву, код з ЄДРПОУ 19030825, в банк: Управління
Державного казначейства у м. Києві, код банку 820019.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: м. Київ, вул.
Алма�Атинська, 8, в робочі години з дозволу Регіонального
відділення ФДМУ по м. Києву.

Отримати додаткову інформацію про об’єкт та подати за�
яву можна в Регіональному відділенні ФДМУ по м. Києву за
адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, тел.
234�12�28, в робочі години.

Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота  об’єкта державної
власності — школи

Назва об’єкта: школа, що знаходиться на балансі Управління
капітального будівництва Вінницької облдержадміністрації.

Адреса розташування об’єкта: Вінницька обл., Вінницький
р�н, с.Лука�Мелешківська.

Відомості про об’єкт: по об’єкту виконані земляні роботи під
фундаменти будівель і споруд, траншеї під фундаментами яких
з часом замулились. По господарському корпусу ( за ГП №3)
виконані фундаменти зі збірних бетонних блоків, стіни і пере�
городки з цегли, покриття зі збірних з/б пустотних плит. На
покритті покладено утеплювач, стяжка і рулонний килим по�
крівлі, який з часом прийшов в непридатність і потребує ре�
монту. Перегородки розібрані і зруйновані. Підготовка під під�
логу і підлога не виконувались. Сантехнічні, електротехнічні,
столярні , оздоблювальні роботи не виконувались. По інших
об’єктах школи будівництво не розпочиналось. Вертикальне
планування, дороги, тротуари і благоустрій будівництвом не
розпочинались. Будівельний майданчик школи розташований
поблизу автошляху Вінниця—Тиврів.

Ступінь будівельної готовності на момент обстеження ста;
новить  до 5 %.

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

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 44 789,43 грн.
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Умови продажу: об’єкт може бути використаний за первіс�
ним призначенням або зі зміною профілю; завершити  будів�
ництво об’єкта протягом 5 років; забороняється відчуження
об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт,
до моменту завершення будівництва і введення об’єкта в екс�
плуатацію; забезпечити вимоги техніки безпеки, екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під
час добудови та подальшого введення об’єкта в експлуатацію.

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

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

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

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

Аукціон відбудеться через 30  днів від дня  опубліку&
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
за  адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10 (вінницька філія
ДАК «Національна мережа аукціонних центрів») о 10.00.

Ознайомитися  з об’єктом  можна за адресою його  розта�
шування. Додаткову  інформацію можна одержати за місцем
подання заяви.

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

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота об’єкта державної власності —
незавершеного будівництва  терапевтичного

комплексу лікарні
Назва об’єкта: незавершене будівництво терапевтичного

комплексу лікарні у складі: терапевтичного корпусу на 120
ліжок, господарського блоку, гаража та котельні, що знахо�
диться на балансі Львівської залізниці.

Адреса: Закарпатська обл., Виноградівський район, смт
Королеве, вул. Тисова.

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

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

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

блок; 3)гараж; 4) котельня.
1. Терапевтичний корпус на 120 ліжок складається з блоків

А, Б та В:
блок А — двоповерхова будівля приймального відділення

з підвалом, виконано кладку стін першого поверху під пере�
криття, частково перекрито панелями. Ступінь будівельної
готовності — 25 %;

блок Б — двоповерхова будівля поліклініки з підвалом, ви�
конана кладка стін двох поверхів із силікатної цегли без опо�
ряджувальних робіт. Ступінь будівельної готовності  — 35%;

блок В  — двоповерхова споруда, частина блоку В�1 —
виконано нульовий цикл з перекриттям панелями, частина
блоку В�2 (примикання до блоку А) — виконано кладку пер�
шого поверху, частково перекрито панелями. Ступінь будіве�
льної готовності – 15%.

2. Господарський блок — одноповерхова будівля, виконана
кладка стін з перекриттям і влаштуванням одного шару пере�
криття даху. Розміри в плані 39х12 м та 33х12 м. Будівля одно�
поверхова перекрита збірними залізобетонними плитами пе�
рекриття. Внутрішні перегородки частково розібрані. Ступінь
будівельної готовності господарського блоку — 40%.

3. Гараж на 3 бокси — одноповерхова споруда, розміри в
плані 24х15 м, висота 4,0 м. Стан споруди задовільний. Час�
тково розібрані внутрішні перегородки. Через протікання по�
крівлі зовнішнє та внутрішнє тинькування в окремих місцях
повідпадало. Ступінь будівельної готовності гаражу — 40%.

4. Котельня  — приміщення каркасного типу, розміри в
плані 12х30 м, висота 4,8 м, перекрито ребристими плитами
по залізобетонних формах, стіни із силікатної цегли. Дах пе�
рекритий одним шаром руберойду. Частково розібрано му�
рування зовнішніх стін, внутрішніх перегородок. Перекрито
плитами залізобетонне перекриття — 70%. Ступінь будіве�
льної готовності котельні — 30%.

Будівництво об’єкта розпочато в 1990р.  Будівельні роботи
припинено в 1996 році.

Об’єкт незавершеного будівництва розташований на зе�
мельній ділянці площею 1,5 га. Питання землекористування
покупець вирішує самостійно з органами місцевого само�
врядування згідно з чинним законодавством.

Умови продажу: подальше використання об’єкта  визна�
чає покупець; завершення будівництва; заборона продажу
об’єкта до моменту завершення будівництва та введення його
в експлуатацію; забезпечення  виконання вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища
під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації; протягом 30 днів з моменту  укладання
договору купівлі�продажу покупець зобов’язаний відшкоду�
вати органу приватизації витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.

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

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №

37182500900001 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

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

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

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

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

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужго�
род, вул. Собранецька, 60, кімната 316, телефони для дові�
док: (03122) 3�53�21, 3�71�93.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни

лота об’єкта державної власності — незавершеного
будівництва дитсадка УКБ Закарпатської ОДА

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

району.
Призначення об’єкта: дошкільне виховання.
Вартість  продажу об’єкта без ПДВ —  161 146,00 грн., ПДВ

— 32 229,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

193 375,20 грн.
Відомості про об’єкт та ступінь будівельної готовності: згі�

дно з генеральним планом  об’єкт незавершеного будівницт�
ва – дитсадок УКБ Закарпатської ОДА (с. Волосянка В.Берез�
нянського району), далі ОНБ являє собою будову, яка склада�
ється з основної двоповерхової будівлі з шатровим дахом,
допоміжної одноповерхової прибудови з шатровим дахом та
прохідної галереї. Загальна площа приміщень ОНБ — 1 121,9
м 2 . Зовні штукатурка стін не здійснювалася. У середині об’�
єкта тільки перший поверх основної будівлі частково пошту�
катурений. У допоміжній одноповерховій прибудові цегляні
перегородки частково зруйновані, штукатурка (зовнішня та
внутрішня)  не здійснювалася.

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

Матеріал фундаменту — моноліт, бетон. Матеріал стін та
перегородок — цегла, матеріал даху — шатровий дах (шифе�
рна покрівля), перекриття з/б плити (кроква шатра внаслідок
дії атмосферних чинників підлягає заміні). Кількість повер�
хів: основна будівля двоповерхова, допоміжна прибудова
одноповерхова. Підлоги — залізобетонні плити. Сходи – бе�
тонні. Комунікації (водопровід, каналізація, газифікація, те�
лефон, електропостачання) — відсутні. Матеріали, вироби та
конструкції на будівельному майданчику ОНБ — відсутні.

 Умови продажу: подальше використання об’єкта  визначає
покупець; завершення будівництва; заборона продажу об’єк�
та до моменту завершення будівництва та введення його в
експлуатацію; забезпечення  виконання вимог екологічної без�
пеки, охорони навколишнього природного середовища під
час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єк�
та приватизації;

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

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

 Грошові кошти в розмірі 19 337,52 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують�
ся на р/р № 37314009000173 в УДК по Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області,  код  22111310,
МФО 812016.

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь�
ка область, В. Березнянський район, с. Волосянка.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужго�
род, вул. Собранецька, 60, кімната 316, телефони для дові�
док: (03122) 3�53�21, 3�71�93.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота — одноквартирного житлового
будинку № 1 під розбирання

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

корадгосп Низівський», 42355, Сумський р�н, смт Низи, вул.
Висторопська, 97.

Адреса об’єкта: 42355, Сумський р�н, смт Низи, вул.30 ро�
ків Перемоги.

По об’єкту виконано: фундаменти (стіни підвалу) частково
монолітні, частково збірні залізобетонні з фундаментних блоків
ФСБ — 104 шт.; перекриття підвалу та будівлі – збірні залізо�
бетонні плити — 32 шт.; стіни — монолітні керамзитобетонні.

Ступінь будівельної готовності: 30 %.
Площа забудови:  143, 75 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ —  5 600 грн., ПДВ — 1 120

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

6 720 грн.

Умови продажу об’єкта: протягом одного року з моменту пере�
ходу права власності на об’єкт до покупця розібрати об’єкт та
привести будівельний майданчик в належний стан, відповідно
до вимог чинного законодавства з охорони навколишнього се�
редовища; виконання санітарних  та екологічних норм згідно з
чинним законодавством; у разі придбання земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт, використовувати її тільки під забудо�
ву; питання переоформлення документів на право користування
земельною ділянкою вирішується новим власником самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством; забороня�
ється подальше відчуження об’єкта на термін розбирання.

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 4 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведено 8 жовтня 2004 року об 11.00,

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота — одноквартирного житлового
будинку № 3 під розбирання

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

рякорадгосп Низівський», 42355, Сумський р�н, смт Низи,
вул.Висторопська, 97.

Адреса об’єкта: 42355, Сумський р�н, смт Низи, вул.30 ро�
ків Перемоги.

По об’єкту виконано: фундаменти (стіни підвалу) збірні за�
лізобетонні з фундаментних блоків ФСБ — 109 шт.; пере�
криття підвалу та будівлі — збірні залізобетонні плити — 27
шт.; стіни — монолітні керамзитобетонні; господарська буді�
вля (сарай) – фундаменти монолітні та збірні залізобетонні з
фундаментних блоків ФСБ — 29 шт., перекриття з залізобе�
тонних плит — 7 шт., стіни з гіпсових блоків.

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

будівлі — 50, 47 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 090 грн., ПДВ — 1 618

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

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

переходу права власності на об’єкт до покупця розібрати об’�
єкт та привести будівельний майданчик в належний стан,
відповідно до вимог чинного законодавства з охорони навко�
лишнього середовища; виконання санітарних  та екологічних
норм згідно з чинним законодавством ; у разі придбання
земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, використо�
вувати її тільки під забудову; питання переоформлення доку�
ментів на право користування земельною ділянкою вирішу�
ється новим власником самостійно в порядку, встановленому
чинним законодавством; забороняється подальше відчужен�
ня об’єкта на термін розбирання.

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 4 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведено 8 жовтня 2004 року об 11.00,

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

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

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

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва
державної власності, що підлягають

 приватизації
(наказ ФДМУ від 30.08.2004 № 1786)

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Друга, третя і четверта секція 75�квартирного житлового

будинку № 2, ВКБ Волноваської райдержадміністрації (Міні�
стерство промислової політики України), Донецька обл., Во�
лноваський р�н, смт Донське, вул. Кошового.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
120�квартирний житловий будинок, ВАТ Ізмаїльська виро�

бничо�комерційна фірма «Істр», Одеська обл., м. Ізмаїл, вул.
Локомотивна.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячий садок на 140 місць, ВАТ «Полтавський завод га�

зорозрядних ламп», м. Полтава, вул. Агітаційна, 26.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

Прибудований магазин до житлового будинку, СП «Борі»,
м. Рівне, вул. С. Бандери, 1б.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок № 3, ВАТ «Славутське АТП 16845», Хме�

льницька обл., м. Славута, вул. Зелена, 6.

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

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

П І Д С У М К И

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÏÐÎ ÏIÄÑÓÌÊÈ 71-ãî ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÎÃÎ ÀÓÊÖIÎÍÓ ÇÀ ÃÐÎØÎÂ² ÊÎØÒÈ

(çàòâåðäæåíî íàêàçîì ÔÄÌÓ â³ä 30.08.2004 ¹1778)

Код за

ЄДРПОУ
Назва підприємства

Акцій

запро�

поновано,

шт.

Сума заявлених

грошових коштів,

грн.

фіз.

осіб

юр.

осіб

Акцій

продано,

шт.

Подано заяв,

шт.

Номі�
нальна

вар�
тість
акції,
грн.

фіз.

особа�

ми

юр.

осо�

бами

Зали�

шок

акцій,

шт.

Середня

ціна

до про�

дажу,

грн.

Сума грошових

коштів, прийнятих

до сплати

Сума грошових

коштів, що

підлягають

поверненню

Почат�
кова
ціна
акції,
грн.

Задоволено

заяв

фіз.

осіб

юр.

осіб

фіз.

осіб

юр.

осіб

Кількість

недопущених

заяв

Сума

грошових

коштів,

прийня�

тих до

сплати,

грн.

фіз.

осіб

юр.

осіб

фіз.

особам

юр.

особам

Розмір

статут�

ного

фонду,

грн.

Аукці�
онна ціна

акції,
грн.

00176745

00178594

00178713

00181036

00181496

00213799

00292238

00371877

00372405

00372925

00373575

00373623

00378595

00386991

00387499

00412458

00413386

00476599

00483493

00483547

00486356

00486669

00488993

00692297

00702328

00727305

00846688

00851577

00852200

00951468

00952114

00953177

00953734

00954142

00955851

01034969

01350156

01353663

01373341

01432115

01553497

02042356

02574248

02968487

03116016

03119463

03120288

03327718

04371845

04762586

04851048

05407976

05455610

05491072

05491089

05491161

05491913

05533112

13764236

13943223

14307268

14308291

14310951

14312499

21361759

21381265

21810683

22776959

23059272

25315029

30464961

30704866

30704892

30704929

30838017

ВАТ «ТОРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ШАХТНО�

ГО КРІПЛЕННЯ»

ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

ВАТ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНИК»

ВАТ «ТРЕСТ«СВЕРДЛОВСЬКШАХТОБУД»

ВАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКР�

ЕЛЕКТРОМАШ»

ВАТ «КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР»

ВАТ «ШПИКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

ВАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦУКРО�РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»

ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»

ВАТ «МАТУСІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

ВАТ «ТІКИЧ»

ВАТ «ЖИТОМИРХЛІБ»

ВАТ «БУРЯКОРАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»

ВАТ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРЕ�

ЗИНО»

ВАТ «САД»

ВАТ «БЛАГОДАТНЕ»

ВАТ «ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОС�

ПОДАРСЬКО�РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМЕНІ ЧКАЛОВА»

ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «РОЗОВСЬКИЙ»

ВАТ «КЕГИЧІВКА»

ВАТ « ПЛЕМЗАВОД «ЛЮБОМИРІВКА»

ВАТ «ОЛЕШИНСЬКЕ»

СВАТ БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ

СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ

ВАТ «ПЕРВОМАЙСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»

ВАТ «ЧЕРНІГІВЗООВЕТПРОМПОСТАЧ»

ВАТ «ЧЕРВОНЕ ПРИВІЛЛЯ»

ВАТ «ЛУЧЕЗАРНИЙ»

ВАТ «ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ»

ВАТ «МЕЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ВАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ВАТ «ВАПНЯРСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ВАТ «ПЕРЕЩЕПИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

ВАТ «БЕРЕГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ВАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛІОРА�

ТОР»

ВАТ  «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД»

ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІ�

ВНИЦТВА»

ВАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ»

ВАТ «ЛУГАНСЬКХОЛОД»

ВАТ «ФАВОРИТ»

ГЕНЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ

ОБЛАСТІ —  ВАТ  «ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ»

ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКА ФАБРИКА «ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО»

ВАТ «АНТРАЦИТІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ�

СТВО 10962»

ВАТ «УМАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

17155»

ВАТ «ТАЛЬНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

17137»

ВАТ «ЯКИМІВСЬКИЙ ЛИВАРНО�МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

«СТАНДАРТ»

ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

ВАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН»

ВАТ «СІЗАКОР»

ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ОЛЕКСАНДРІВКА»

ВАТ ПРОЕКТНО�ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «КІРОВО�

ГРАДАГРОПРОЕКТ»

ВАТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»

ВАТ «ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИ�

КОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»

ВАТ «АГРОБІЗНЕС�НВ»

ВАТ «НОВГОРОД�СІВЕРСЬКИЙ  «РАЙАГРОХІМ»

ВАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРО�

ДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО�ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО

«ІНОС»

ВАТ «НОВОСАНЖАРСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»

ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ»

ВАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА»

ВАТ «АГАТ»

ВАТ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ»

ВАТ «МАНЬКІВСЬКИЙ САНАТОРІЙ ТА ДИТЯЧИЙ ЛІКУ�

ВАЛЬНО�ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «КОЛОС»

ВАТ «ДИТЯЧИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР

«ОЛІМПІЯ»

ВАТ «СВІТЛОФОР»

ВАТ «КАМ
,
ЯНЕЦЬ�ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОН»

ВАТ САМГОРОДОЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«АГРОМАШ»

ВАТ «ДУБРОВИЦЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»

ВАТ «АГРОПРОМБУДКОМПЛЕКТ»

ВАТ «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК»

ВАТ «ТРАНСПОРТНИК»

ВАТ «МЕТАЛІСТ»

ВАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКРИБА»

2444142,25 880137   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 879977 10

5852975 2294520   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 2294360 10

3544009,25 1417603   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 1417443 10

308853 117542   0.25  0.25 0,01128 0,00828 4 1 1316 10 4 1 1316 10 0 0 0 0 117542 0 1326

1808776 723515   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723515 0

436980 123678   0.25  3.931 0,70749 0,34583 75 2 107928 15050 70 2 72442,88 15050 5 0 8,12 0 123678 0 87492,88

1040100 247040   0.25  0.25 0,01 0 2 0 1010 0 2 0 1010 0 0 0 0 0 101000 146040 1010

929500 24580   0.25  0.25 0,03812 0,02425 4 2 681 256 4 2 680,98 255,99 0 0 0,02 0,01 24580 0 936,97

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

14388336 5755014   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 5754854 10

1591000 1574681   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1574681 0

6435000 6334200   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6334200 0

2801622 560326   0.25  0.25 0,11921 0,09435 11 4 6024 60900 10 4 5893,88 60899,92 1 0 0,12 0,08 560326 0 66793,8

2898253 1159140   0.25  0.25 0,0625 0 1 1 50 6500 1 1 50 6500 0 0 0 0 104800 1054340 6550

1450330 87160   0.25  0.25 0,01 0 4 1 750 10 4 1 750 10 0 0 0 0 76000 11160 760

6184864 187170   0.25  0.25 0,02038 0,01289 8 0 3814 0 8 0 3814 0 0 0 0 0 187170 0 3814

4809300 1622667   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1622667 0

1541522 318517   0.25  0.25 0,01 0 2 0 40 0 2 0 40 0 0 0 0 0 4000 314517 40

10366100 4145820   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 4145660 10

8379877 8338278   0.05  0.05 0,0125 0 2 1 530 10 2 1 530 10 0 0 0 0 43200 8295078 540

4032080 1610080   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1610080 0

7211900 4521860   0.25  0.25 0,0625 0 1 1 120 10 1 1 120 10 0 0 0 0 2080 4519780 130

4852600 970201   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970201 0

924864 369945   0.25  0.25 0,03449 0,02627 18 1 12750 10 18 1 12749,95 10 0 0 0,05 0 369945 0 12759,95

233837 235832   0.25  0.25 0,01162 0,00814 6 2 370 2370 6 2 370 2370 0 0 0 0 235832 0 2740

234060 46812   0.25  0.25 0,09739 0,05689 12 1 3069 1500 11 1 3058,91 1500 1 0 0,09 0 46812 0 4558,91

1297314 1296056   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1296056 0

7646023 3058390   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3058390 0

2497320 795248   0.25  0.25 0,0625 0 26 0 1870 0 25 0 1840 0 1 0 0 0 29440 765808 1840

2262000 904640   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 904640 0

9863000 9863001   0.25  0.25 0,06257 0,05008 3 2 140 617010 3 2 139,98 617010 0 0 0,02 0 9863001 0 617149,98

5829402 2331761   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 2331601 10

719284 741405   0.25  0.25 0,0625 0 4 1 110 10 4 1 110 10 0 0 0 0 1920 739485 120

430700 156280   0.25  0.25 0,03156 0,02466 7 2 3360 1572 7 2 3359,98 1572 0 0 0,02 0 156280 0 4931,98

3043269 1632852   0.25  0.25 0,0625 0 1 3 400 22510 1 3 400 22510 0 0 0 0 366560 1266292 22910

1941500 776600   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776600 0

2394302 953452   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953452 0

1759118 675500   0.25  0.25 0,01021 0,00893 12 0 6900 0 12 0 6900 0 0 0 0 0 675500 0 6900

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

2211902 861633   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861633 0

23385890 6548050   0.25  0.25 0,06266 0,04845 6 3 1000 409290 6 3 999,97 409289,96 0 0 0,03 0,04 6548050 0 410289,93

199343 79738   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79738 0

48851428,5 9525268   0.25  0.25 0,0625 0 4 1 420 10 4 1 420 10 0 0 0 0 6880 9518388 430

2964864 1182905   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1182905 0

485128,25 5347   0.25  0.25 0,01 0 1 0 50 0 1 0 50 0 0 0 0 0 5000 347 50

355500 142200   0.25  0.25 0,07554 0,04605 14 1 8742 2000 14 1 8741,91 2000 0 0 0,09 0 142200 0 10741,91

199500 79800   0.25  0.25 0,07905 0,03397 13 1 4318 2000 12 1 4307,91 1999,99 1 0 0,09 0,01 79800 0 6307,9

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

3578900 1431560   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 1431400 10

12230600 4892240   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4892240 0

22045770 8217876   0.25  0.25 0,0625 0 1 0 11 0 1 0 11 0 0 0 0 0 176 8217700 11

7456000 2679664   0.25  0.25 0,06258 0,05608 1 2 200 167489 1 2 200 167488,99 0 0 0 0,01 2679664 0 167688,99

2136781 1072571   0.25  0.25 0,0625 0 56 2 40380 20 56 2 40380 20 0 0 0 0 646400 426171 40400

942372 376920   0.25  0.25 0,02048 0,01141 6 0 7720 0 6 0 7720 0 0 0 0 0 376920 0 7720

3727717 679800   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679800 0

5258951 679800   0.25  0.25 0,01 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 1000 678800 10

282000 13044   0.25  0.25 0,01388 0,00935 3 1 171 10 3 1 171 10 0 0 0 0 13044 0 181

22494700 8998000   0.25  0.25 0,0625 0 11 0 650 0 11 0 650 0 0 0 0 0 10400 8987600 650

1171580 468632   0.25  0.25 0,01333 0,01032 2 2 4737 1510 2 2 4737 1510 0 0 0 0 468632 0 6247

168875 5   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

7065413 2825519   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2825519 0

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

236980 94792   0.25  4.43 0,25 0 2 0 998 0 2 0 998 0 0 0 0 0 3992 90800 998

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

3970600 1221612   0.25  0.25 0,0625 0 1 1 20 10 1 1 20 10 0 0 0 0 480 1221132 30

878700 351480   0.25  0.25 0,01231 0,00912 10 1 7130 10 6 1 4315 10 4 0 0 0 351480 0 4325

4314887 1725957   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1725957 0

39866400 7879114   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7879114 0

79680 60556   0.25  0.25 0,05281 0,03794 9 0 3198 0 9 0 3197,95 0 0 0 0,05 0 60556 0 3197,95

1310775 498110   0.25  0.25 0,02265 0,01321 2 1 9982 1300 2 1 9982 1300 0 0 0 0 498110 0 11282

993900 393560   0.25  0.25 0,02004 0,01653 7 0 7887 0 7 0 7887 0 0 0 0 0 393560 0 7887

3214900 1285960   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1285960 0

2131800 852720   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852720 0

1006000 5200   0.25  0.25 0,01 0 1 0 50 0 1 0 50 0 0 0 0 0 5000 200 50

4213000 638080   0.25  0.25 0,04044 0,03022 10 4 9042 16760 10 4 9041,97 16759,98 0 0 0,03 0,02 638080 0 25801,95

Фонд майна Автономної Республіки Крим повідомляє про приватизацію об’єкта групи Е — пакета акцій
закритого акціонерного товариства «Республіканський навчальний центр» у розмірі 50% статутно�
го фонду (код за ЄДРПОУ 24493757, юридична адреса: Україна, 99003, м. Севастополь, вул. Харківська, 1),
що належить Автономній Республіці Крим, шляхом продажу за викупом співзасновнику товариства.

Номінальна вартість пакета акцій 135 000 гривень.
Ціна продажу: 196 000 гривень.
Покупець — фізична особа.

В інформації представництва Фонду майна АРК у мм. Саки, Євпа�
торія, Роздольненському і Сакському районах, опублікованої у газеті
«Відомості приватизації» від 11.08.2004 № 31(319), про продаж за
некомерційним конкурсом очисних споруд, адресу об’єкта слід чи;
тати: Автономна Республіка Крим, Сакський район, с. Штормове, вул.
60 років Жовтня, 59.
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Кіль�

кість

пра�

ців�

ників,

чол.

Дебітор�

ська

заборго�

ваність,

грн.

Кредитор�

ська

заборго�

ваність,

грн.

Почат�

кова

ціна

акції,

грн.

№

пор.

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства

Статутний

фонд,

грн.

Дата

надання

інфор�

мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Знос

ОФ,

%

Балан�

совий

прибуток,

грн.

Обсяг

вироб�

ництва,

 грн.

Назва продукції,

що виробляється

% до

СФ

Земельна

ділянка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

РВ ФДМУ по Київській області
Київська філія  ДАК «НМАЦ» — Київський аукціонний центр,  м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел. 5527255

Вартість

активів,

грн.

1 5428564 ВАТ «БЕРЕЗАНСЬКА ПЕ�

РЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛО�

НА № 3»

07540, КИЇВСЬКА ОБЛ., БАРИШІВСЬКИЙ Р�Н, М. БЕ�

РЕЗАНЬ, ВУЛ. ВОЙКОВА, 42

227743,00 0,250 0,180 246548 27,064 3,3 01.07.2004 47 1761300 52,01 �5100 47200 40100 938800 29800 ВИГОТОВЛЕННЯ БУДІ�

ВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ,

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕ�

РЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Інформація про підсумки  продажу акцій відкритих акціонерних товариств
на грошовому регіональному аукціоні від 18.08.2004

РВ ФДМУ по Київській області
Організатор  аукціону:  Київська філія ДАК «НМАЦ» — Київський аукціонний центр, м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел. 5527255

07732, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ЯГОТИН, ВУЛ. СІЛЬГОСПТЕХНІКИ, 1

83000, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БОРИСПІЛЬ,ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ  ШЛЯХ, 16

5489313 ВАТ «РАЙАГРОХІМ»

23237650 ВАТ «БОРИСПІЛЬАГРОТРАНС»

1

2

Кількість

запропонованих

акцій, шт.

№

пор.
Назва підприємства

Запропоновано акцій
Вартість

запропонованих

акцій, грн.

Продано акцій
Обсяг

продажу

акцій, грн.

Середня

ціна

купівлі,

грн.

Залишок

акцій після всіх

попередніх

торгів, шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Кількість,

шт.

% від

СФ

Кількість,

шт.

% від

СФ

1072813 10,31 0,250 1072813 1072813 268203,25 0 0,00 0,00 —

192378 28,25 0,250 192378 192378 48094,50 192378 28,25 115426,80 0,600

КОНКУРСИ  З  ВІДБОРУ  ЕКСПЕРТІВ

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

Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 24.02.2004 № 10;36;2402 редакція приймає електронною поштою   (journal@spfu.kiev.ua)  що;
середи 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
Фонду майна Автономної Республіки Крим про

оголошення конкурсу  з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення

незалежної оцінки об’єктів
Об’єкт комунальної власності — устаткування газової коте�

льні (котел ВК—22 пальник ГГС�БМ�1.4).
Мета оцінки: визначення початкової ціни продажу за конкур�

сом.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  Сімфе�

ропольський район, с. Маленьке.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі документи:
заяву  на участь у конкурсі за встановленою формою; копію

установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до�
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких  буде додат�
ково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціноч�
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформацію про претендента (документ, у яко�
му зазначаються  відомості про претендента щодо його до�
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо); конкурсну  пропозицію щодо  варто�
сті виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з вико�
нанням робіт, а також терміну  виконання  робіт (у календар�
них днях) — подаються  в запечатаному конверті; один кон�
верт  із зазначеною  адресою  учасника конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Конкурс відбудеться   22 вересня     2004 року  о 10.00
у Фонді майна  Автономної Республіки Крим за адре&
сою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17.

Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодст�
ва Фонду майна Автономної Республіки Крим  до 8  вересня
2004 року  за тією ж адресою, кабінет 7, телефон/факс для
довідок (0652) 27�02�86.

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна Автономної Республіки

Крим у мм. Саки, Євпаторія, Роздольненському і
Сакському районах оголошує конкурс з відбору

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта

Назва об’єкта: школа на 33 класи.
Юридична адреса:  м. Саки, вул. Санаторна.
Мета оцінки — аукціон (під розбирання).
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних доку�
ментів оцінювачів, які працюють у штатному складі і будуть за�
лучені до виконання незалежної оцінки; письмові згоди оціню�
вачів, які будуть залучені додатково для виконання робіт з неза�
лежної оцінки і підписання звіту про оцінку майна, завірені їхні�
ми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціноч�
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного май�
на України; інформація про претендента (документ, у якому за�
значаються відомості про претендента: досвід проведення не�
залежної оцінки державного майна при приватизації, кваліфі�
кація та особистий досвід роботи оцінювачів, які працюють у
штатному складі і додатково залучаються для здійснення неза�
лежної оцінки подібного майна); конкурсні пропозиції щодо ва�
ртості виконаних робіт, калькуляції витрат і терміну виконання
робіт — подаються в запечатаному вигляді; один конверт із

зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна документація подається в запечатаному конве�

рті з описом документів, що знаходяться в конверті.
Комісією будуть прийняті до розгляду пропозиції з термі�

ном виконання робіт не більш ніж 10 календарних днів за
умови оплати послуг оцінювача протягом 10 днів після про�
дажу об’єкта. Прийняття конкурсної документації припиня�
ється за чотири дні до дати проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікуван&
ня інформації у газеті «Відомості приватизації» за адре&
сою: 97412, представництво ФМ АРК у мм. Саки, Євпа&
торія, Роздольненському і Сакському районах, м. Єв&
паторія, пр. Леніна, 18/16, тел. 6&12&48. Документи при�
ймаються за тією ж адресою.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по

Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
майна

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів магазину № 34
(будівлі — 6 од., споруди — 6 од., обладнання — 9 од.).

Балансоутримувач: ВАТ «Нікопольський південнотрубний
завод».

Адреса: м. Нікополь, вул. Можайського, 30.
Мета оцінки — аукціон.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від;

ділення таку конкурсну документацію, яка складається з кон;
курсної пропозиції і підтвердних документів: заява на участь
у конкурсі за встановленою формою; копія установчого доку�
мента претендента; копії кваліфікаційних документів 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 підпи�
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під�
писами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви�
даного претенденту Фондом державного майна України; ін�
формація про претендента (документ, який містить відомос�
ті про претендента щодо досвіду його роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалеж�
ної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт та терміну виконання робіт (в календарних днях).

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропо�
зиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт — до
15 календарних днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве�
рті, з описом документів, що в ньому містяться та відміткою
на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль�
ності» до відділу організаційної та кадрової роботи регіона�
льного відділення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Комсомольська, 58, кімн. 205 до 17 вересня 2004 р.

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні
23.09.2004 о 10.00, телефон для довідок 42&85&69.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України 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 державної власності (гр. А) — окреме індивідуа&

льно визначене майно шахти «Донецька», що знаходить�
ся на балансі ДП «Донвуглереструктуризація», у складі:

1. Підніймальна машина 1х3х2У (інв. № 14162);
2. Підніймальна машина 2Ц 5х2,3 (інв. № 11211);
3. Підніймальна машина У�2,5х2 (інв. № 10913);
4. Будівля АПК (інв. № 107);
5. Резервуар (будівля протипожежного резервуара води)

(інв. № 80);
6. Будівля котельні (інв. № 7356);
7. Надшахтна будівля допоміжного стовбура (інв. № 108);
8. Будівля підйому з електропідстанцією (інв. № 7357);
9. Будівля підніймальної машини (інв. № 7354);
10. Будівля головного підйому (інв. № 77);
11. Надшахтна будівля вертикального стовбура (інв. № 70);
12. Будівля підніймальної машини у блоці з механічним

цехом (інв. № 84);
13. Копер вертикального стовбура (інв. № 7368);
14. Клітьовий стовбур (інв. № 7367);
15. Допоміжний похилий стовбур (інв. № 45).
Мета  проведення незалежної оцінки: визначення первіс�

ної вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на
аукціоні.

Місцезнаходження  об’єкта: Донецька обл., Шахтарський
р�н,  Малоорлівська сільська рада.

Балансова залишкова вартість: 194 613,33 грн.
Об’єкт державної  власності (гр. А) — нежитлове вбудова&

но&прибудоване приміщення площею 441,1 м2, що знахо�
диться на балансі Державного підприємства «Шахтобудіве�
льне управління № 2» і орендується ПП «Ресурси України».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Місцезнаходження  об’єкта: м. Красноармійськ, Шахтар�
ський мкр�н, буд. 12.

Балансова залишкова вартість: 83 228,00 грн.
 Об’єкт державної  власності (гр. А) — група інвентарних

об’єктів, що знаходиться на балансі і орендується ТОВ «То�
рговельний Дім С.В.А.М.», у складі: будівля профілакторію,
огородження з воротами, замощення та благоустрій.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта  для приватизації  шляхом викупу.

Місцезнаходження  об’єкта: м. Донецьк,  Путилівська роща, 4.
Балансова залишкова вартість: 978 771,40 грн.
Об’єкт державної  власності (гр. А) — нежитлове вбудо&

ване приміщення площею 153,9 м2, що знаходиться на
балансі Артемівського професійного ліцею і орендується при�
ватним підприємцем Мащенко Д. В.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Місцезнаходження  об’єкта: м. Артемівськ, вул. Комсомо�
льська, 2.

Балансова залишкова вартість: 10 533,00 грн.
Об’єкт державної власності (гр. А) — група інвентарних

об’єктів, що знаходиться на балансі АТЗТ “Горлівський ав�
торемонтний завод” і орендується ПП «Ренесанс», у складі:
нежитловий будинок площею 693,9 м2, 3 (три) альтанки, са�
рай, огорожа з хвірткою, замощення.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Місцезнаходження  об’єкта: м. Горлівка,  пр. Перемоги, 34.
Балансова залишкова вартість: 64 741,00 грн.
Об’єкт державної  власності (гр. А) — будівля інженерно&

побутового корпусу (літ. Б&2) площею 1 569,8 м2, що
знаходиться на балансі  державного підприємства “Донтеп�
ломаш” та орендується ТОВ “Вуглеелектромаш”.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Місцезнаходження  об’єкта: м. Донецьк,  вул. 8 Березня, 36.
Балансова залишкова вартість станом на 01.04.2004:

428 950,20 грн.
Телефон 382�98�63.
Об’єкт державної  власності (гр. А) — нежитлове вбудо&

ване приміщення площею 293,2 м2, що знаходиться на
балансі ОП “Шахта ім. О.Ф.Засядька” і орендується Акціоне�
рним комерційним промислово�інвестиційним банком (ЗАТ).

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Місцезнаходження  об’єкта: м. Донецьк, пр. Київський, 28.
Балансова залишкова вартість станом на 01.04.2004: 1 850,00

грн. Т
елефон 304�16�57.
Об’єкт державної власності (гр. А) — приміщення мага&

зину, що знаходиться на балансі державного підприємства
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 “Головне управління робітничого постачання підприємств
вугільної галузі”.

Мета  проведення незалежної оцінки: визначення первіс�
ної вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на
аукціоні.

Місцезнаходження  об’єкта: м. Донецьк,  вул. Мушкетівсь�
ка, 22.

Балансова залишкова вартість станом на 01.06.2004: 28 358,71
грн.

Телефон 90�24�01.
Об’єкт групи В — державна частка у майні Володарсь&

кого заводу силікатної цегли.
Назва підприємства: Володарський завод силікатної цег�

ли.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості

державної частки в майні Володарського заводу силікатної
цегли.

Місцезнаходження підприємства: Донецька обл., Амвро�
сіївський р�н, с. Володарське.

Балансова залишкова вартість станом на 01.07.2004:
основних засобів — 2 549,6 тис. грн.;
незавершеного будівництва — 18,5 тис. грн.;
нематеріальні активи — 11,8 тис. грн.
Організаційно�правова форма — підприємство із зміша�

ною формою власності.
Галузь народного господарства — виробництво та реалі�

зація будівельних матеріалів.
 Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до кон;

курсної комісії документацію в запечатаному конверті. До під;
твердних документів належать: заява на участь у конкурсі за
встановленою формою; копія установчого документа прете�
ндента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра�
цюють у штатному складі та яких буде залучено до прове�
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден�
том до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре�
тенденту Фондом державного майна України;  інформація
про претендента (документ, який містить відомості про пре�
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис�
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штат�
ному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оці�
нки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну виконання робіт.

Конкурс відбудеться о 10.00 23 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 прове�
дення конкурсу (включно) за адресою: м. Донецьк, вул. Арте�
ма, 97, к. 428. Тел. для довідок 335�93�73.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення незалежної оцінки  об’єктів:
Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення площею

84,9 м2 першого поверху п’ятиповерхового будинку, що
знаходиться на балансі Ужгородського ДКВП “Залізничник”
і орендується приватним підприємцем Мелекесцевою О. І.

Місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, пр. Свободи, 63.
Кількість основних засобів: один.
Балансова залишкова вартість: 3 404,00 грн.
Організаційно�правова форма: державна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — не�

має.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Назва об’єкта оцінки: будівлі Хустського відділення ОВО

“Закарпаткіновідеопрокат”.
Місцезнаходження об’єкта : м. Хуст, вул. І. Франка, 69.
Кількість основних засобів: чотири. Двоповерхова будівля

адмінбудинку ( літ. А ) загальною площею 516,2 м2; будівля
редакторської (літ. В) загальною площею 95,0 м2; будівля га�
ража (літ. Г) загальною площею 135,8 м2; дворова вбиральня
( літ. Д ).

Балансова залишкова вартість станом на 31.12.2003:
269 315,00 грн.

Організаційно�правова форма: комунальна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — не�

має.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Назва об’єкта оцінки: центральний кар’єр, що знаходить�

ся на балансі ВАТ “Хустський кар’єр”.
Місцезнаходження об’єкта: Хустський  р� н, с. Рокосове,

Промзона, 1.
Кількість основних засобів: один.
Балансова залишкова вартість: 396 909,00 грн..
Організаційно�правова форма: державна.
Наявність об’єктів, що  містять державну таємницю, — не�

має.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Назва об’єкта оцінки: трансформаторна підстанція, від&

крита трансформаторна  підстанція, міст автодорож&
ний, зелені насадження, зовнішні каналізаційні мере&
жі, карти намиву, що знаходяться на балансі ВАТ “Хустсь�
кий кар’єр”.

Місцезнаходження об’єкта : Хустський р�н, с. Рокосове,
Промзона, 1.

Кількість основних засобів: шість. Трансформаторна під�
станція загальною площею 142,6 м2, одноповерхова; зовніш�
ні каналізаційні мережі — три відстійника; міст автодорож�
ний — довжина 30,50 пог. м; відкрита трансформаторна під�
станція — потужність 10 000 кВ; карти намиву загальною
площею 41,6 м2 — по верху; земляні насадження — 2�3 дере�
ва.

Балансова залишкова вартість станом на 01.01.2004: зем�
ляні насадження — 2 431 грн.; карта намиву — 294 648 грн.;
міст автодорожний — 30 645 грн.; зовнішні каналізаційні ме�
режі — 29 311 грн.

Організаційно�правова форма: державна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — не�

має.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Назва об’єкта оцінки: під’їзна залізнична гілка з мос&

том, що знаходиться на балансі ВАТ “Хустський кар’єр”.
Місцезнаходження об’єкта: Хустський р�н, с. Рокосове,

Промзона, 1.
Кількість основних засобів: один. Довжина з/д гілки 2 717,0

пог. м; міст (довжиною — 28,8 пог. м).
Балансова залишкова вартість: відсутня.
Організаційно�правова форма: державна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — не�

має.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Назва об’єкта оцінки: будівля пункту пропуску “Рахів”.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська область, м. Ра�

хів, вул. Привокзальна, 2.
Кількість основних засобів: один. Двоповерхова будівля за�

гальною площею 1 010 м2.
Балансова залишкова вартість станом на 31.07.2004:

1 258 512,00 грн.
Організаційно�правова форма: державна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Запланована дата оцінки: 31.09.2004.
Назва об’єкта оцінки: легковий автомобіль ГАЗ&31029.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська область, м. Ужго�

род, вул. Собранецька, 60.
Кількість основних засобів: один, 1996 року випуску.
Балансова залишкова вартість станом на 31.12.2003:

27 500,00 грн.
Організаційно�правова форма: державна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — не�

має.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Назва об’єкта оцінки: будівля кафе&магазину, що знахо�

диться на балансі вищого професійного училища № 34 м.
Виноградів.

Місцезнаходження об’єкта: м. Виноградів, вул. І. Франка,
116.

Кількість основних засобів: один. Одноповерхова будівля
загальною площею 130,0 м2.

Балансова залишкова вартість станом на 30.04.2004: 26,023
тис. грн.

Організаційно�правова форма: державна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до   По�

ложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльнос�
ті, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100 і за�
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв�
ність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцін�
ки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними до�
кументами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер�
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до По�
рядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному
реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від
19.12.2001 № 2355;

досвіду роботи суб’єкта оціночної діяльності у проведенні
оцінки майна, зокрема подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро�
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, їх
особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна.

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну доку;
ментацію (складається з конкурсної пропозиції та підтверд;
них документів) в запечатаному конверті з описом підтверд;
них документів:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; інформацію про претен�
дента (документ, який містить відомості про претендента що�
до його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи з незалежної оцінки оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна,  у тому числі подібного майна); копії кваліфіка�
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному скла�
ді та яких буде  залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; копію сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту ФДМУ; конкурсну пропози�
цію претендента, яка подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуля�
ції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну ви�
конання робіт (на конверті необхідно зробити помітку: “На кон�
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності”); письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено  претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оці�
нку майна , завірені їх особистими підписами.

Конкурсна документація подається до загального відділу
РВ ФДМУ за чотири робочі дні до оголошеної дати прове�
дення конкурсу (включно) за адресою: м. Ужгород, вул. Соб�
ранецька, 60 .

Конкурс буде проведено у Регіональному відділенні
ФДМУ по Закарпатській області 23 вересня 2004 р. за
адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, к. 303 о
10.00.

Телефони для довідок: 3�62�68, 3�71�93.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, яких буде  залучено до

проведення незалежної оцінки об’єктів
Назва об’єкта: частини приміщення XIV № 1, 2, 3, 4 та

частини приміщення I № 2, 3, 4 вбудованого нежитло&
вого підвального приміщення, літ. А — 5, що орендується
приватним підприємцем Черніковою В. О.

Місцезнаходження об’єкта: 69000, м. Запоріжжя, пр. Мая�
ковського, 3а.

Телефон (0612) 62�08�97.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля�

хом викупу.
Площа приміщення: 73,6 м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 01.03.2004 — 18 767,10 грн.,

балансоутримувач — ВАТ “Запорізький завод феросплавів”.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Назва об’єкта: будівля овочесховища, літ А&1, що орен�

дується приватним підприємцем Бельтюковим В. І.
Місцезнаходження об’єкта: 72350,  Запорізька обл., Мелі�

топольський район, смт Мирне, вул. Паркова, 4.

Телефони: ( 061 92) 5�14�61,  ( 067) 902�27�83.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля�

хом викупу.
Площа приміщення: 640,3м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 27.02.2004 — 28 417,00 грн.,

балансоутримувач — ЗАТ “ПМК�119”.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю, — не�

має.
Організаційно�правова форма: державна.
Назва об’єкта: клуб залізничників.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Пологи, вул.

Горького, 2.
Телефон 69�24�65, Запорізька дистанція цивільних споруд.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля�

хом продажу на аукціоні.
Площа будівлі: 706,5 м2 з малоцінними необоротними ак�

тивами ( крісла, завіса).
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — не�

має.
Організаційно�правова форма: державна.
Назва об’єкта: дитячий садок&ясла з їдальнею.
Місцезнаходження об’єкта:  Запорізька обл., Пологівський

р�н, с. Чапаєвка, вул. Леніна, 57.
Телефони: (265) 33�5�32, 33�6�43.
Галузь народного господарства, основні види продукції, що

виробляються: без збереження профілю.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля�

хом продажу на аукціоні.
Площа будівлі: будівля садка — 260,0 м2, ясел — 37,3 м2 ,

їдальні зі складом — 36,3 м2, 39,6 м2 , навіс, огорожа.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій�
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон�
ду державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і заре�
єстрованого 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 установ�
чого документа претендента; копії кваліфікаційних доку�
ментів оцінювачів,  які  працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення ро�
біт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон�
дом державного майна України; інформацію про претен�
дента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого до�
свіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна тощо); один конверт
із зазначенням адреси претендента.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального від�
ділу регіонального відділення ФДМУ (кімната № 767) до
16.09.2004 (включно).

Конкурс відбудеться  22.09.2004 у кімн. № 748 о 14&й
годині за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Те&
лефон для довідок 13&50&29.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення  незалежної  оцінки
Об’єкт групи А — зварювальний апарат АДД&34, інв. №

09305.
Місцезнаходження:  Житомирська обл, Коростенський р�н.,

с. Іскорость.
Балансоутримувач:  ВК “Кремінь”.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової

вартості об’єкта з метою продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість ста�

ном на 01.04.2004: (обладнання — 1 шт. — 2 917 грн;).
Дата оцінки: 31.08.2004.
Об’єкт групи А — будівлі будинку культури зі спортза&

лом, які орендуються ПП “Арт Студіо”.
Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Бердичів, вул.

Червона, 67.
Балансоутримувач: ВАТ “Бердичівський цукрорафінадний

завод”.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової

вартості об’єкта з метою приватизації (викуп).
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість ста�

ном на 31.05.2004: (будівлі — 1 од. — 141 358 тис. грн;).
Дата оцінки: 31.08.2004.
Учасникам конкурсу потрібно  подати до регіонального від;

ділення конкурсну документацію, яка складається з конкур;
сної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних
документів належать: заява на участь у конкурсі за встанов�
леною формою; копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін�
ки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете�
нденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претен�
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
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майна, у тому числі подібного майна тощо; практичний до�
свід роботи з незалежної оцінки майна, у тому числі подіб�
ного майна тощо); один конверт із зазначенням адреси  уча�
сника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
наних робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального від�
ділу Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській обла�
сті до 19.09.2004.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ
по Житомирській області (10008, м. Житомир, вул. 1
Травня, 20) — 24.09.2004.

Тел. для довідок 22�76�17.

IНФОРМАЦIЯ
Регiонального вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй

областi про оголошення конкурсу з вiдбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення незалежної оцiнки об’єктів приватизації
Назва об’єкта: нежитлове приміщення (будівля колиш&

ньої земської аптеки), що знаходиться на балансі регіона�
льної служби охорони і реставрації пам’яток містобудування
та архітектури облдержадміністрації (комунальна власність).

Адреса об’єкта: м. Кіровоград, вул. Леніна, 23.
Балансоутримувач: регіональна служба охорони і рестав�

рації пам’яток містобудування та архітектури Кіровоградсь�
кої обласної державної адміністрації.

Відомості про об’єкт: приміщення знаходиться на 1�му по�
версі двоповерхової будівлі; опалення централізоване, во�
допровідна та каналізаційна мережі підведені; рік забудо�
ви — 1889; загальна площа приміщення 194,6 м2.

Cпосіб приватизації: викуп.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення (будівля колиш&

ньої земської аптеки), що знаходиться на балансі регіона�
льної служби охорони і реставрації пам’яток містобудування
та архітектури облдержадміністрації (комунальна власність).

Адреса об’єкта: м. Кіровоград, вул. Леніна, 23.
Балансоутримувач: регіональна служба охорони і рестав�

рації пам’яток містобудування та архітектури Кіровоградсь�
кої обласної державної адміністрації.

Відомості про об’єкт: приміщення знаходиться на 2�му по�
версі двоповерхової будівлі; опалення централізоване, во�
допровідна та каналізаційна мережі підведені; рік забудо�
ви — 1889; загальна площа приміщення 120,2 м2.

Cпосіб приватизації: викуп.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення (будівля колиш&

ньої земської аптеки), що знаходиться на балансі регіона�
льної служби охорони і реставрації пам’яток містобудування
та архітектури облдержадміністрації (комунальна власність).

Адреса об’єкта: м. Кіровоград, вул. Леніна, 23.
Балансоутримувач: регіональна служба охорони і рестав�

рації пам’яток містобудування та архітектури Кіровоградсь�
кої обласної державної адміністрації.

Відомості про об’єкт: приміщення знаходиться на 3�му по�
версі двоповерхової будівлі; опалення централізоване, во�
допровідна та каналізаційна мережі підведені; рік забудо�
ви — 1889; загальна площа приміщення 275,4 м2.

Cпосіб приватизації: викуп.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від;

ділення конкурсну документацію, яка складається з конкурс;
ної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належать: заява на участь у кон�
курсi за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже�
ного наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2199); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці�
нювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залуче�
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа�
ми; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом 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 скла�
ді та додатково залучаються ним з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також термін виконання робіт, якщо він не визначений в
інформації для проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу органі�
заційної роботи Регіонального відділення ФДМУ по Кірово�
градській області до 20 вересня 2004 року включно.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве�
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер�
ті. На конверті необхідно зробити відмітку: “На конкурс з від�
бору суб’єктів оціночної діяльності”.

Конкурс вiдбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ
по Кiровоградськiй областi 23 вересня 2004 року о 14&й
годині за адресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки,
2, кiмн. 708.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
майна

Будівля колишньої хімлабораторії загальною площею 240 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Стаханов, вул. Кірова, 1.
Балансоутримувач — Кіровська дирекція по ліквідації шахт

ДП “ЛВР”.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій�

снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон�
ду державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і заре�
єстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2003
за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’�
єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфіка�
ційними документами оцінювачів та свідоцтвами про ре�
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими від�
повідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фо�
нду державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і заре�
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за №
1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у прове�
денні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оці�
нювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особисто�
го досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової
згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом
оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у
разі необхідності — спеціального дозволу на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого
суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оці�
нювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єк�
том оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціноч�
ної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
“Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення прак�
тичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від;
ділення Фонду державного майна України конкурсну доку;
ментацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під;
твердних документів. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копія кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання зві�
ту 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 України; інформація про претендента (доку�
мент, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат�
ково залучаються ним з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо�
нального відділення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн.206) до 17.00 20.09.2004 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве�
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер�
ті. На конверті необхідно зробити відмітку: “На конкурс з від�
бору суб’єктів оціночної діяльності”.

Конкурс відбудеться 27.09.2004 р. о 15.00 в Регіона&
льному відділенні ФДМУ по Луганській області за адре&
сою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.

Телефон для довідок 58�03�30.

В інформації Регіонального відділення ФДМУ по Лу�
ганській області щодо відбору за конкурсом суб’єктів оці�
ночної діяльності, які будуть залучені до проведення оці�
нки групи інвентарних об’єктів (двоповерхова та однопо�
верхова будівлі) загальною площею 1232,1 м2, опубліко�
ваній в газеті “Відомості приватизації” від 26 серпня
2004 р. № 33 (321), слід читати:

“Об’єкт оцінки: група інвентарних об’єктів (двоповер�
хова та одноповерхова нежитлові будівлі) загальною пло�
щею 1232,1 м2.

Мета оцінки — викуп за наявністю невід’ємних поліп�
шень орендованого майна.

Адреса: м. Сєверодонецьк, вул. Ломоносова, 3.
Балансоутримувач — Сєверодонецьке державне ро�

бітниче підприємство “Об’єднання “Азот”.
Далі за текстом.

В інформації Регіонального відділення ФДМУ по Лу�
ганській області щодо відбору за конкурсом суб’єктів оці�
ночної діяльності, які будуть залучені до проведення оці�
нки ЦМК заводу керамічної цегли — структурного під�
розділу Сєверодонецького державного виробничого під�
приємства “Об’єднання “Азот”, опублікованій в газеті
“Відомості приватизації” від 26 серпня 2004 р. № 33 (321),
слід читати:

“Об’єкт оцінки: необоротні активи ЗАТ “Сєверодоне�
цький завод будівельної кераміки”, у т. ч. необоротні ак�
тиви ЦМК заводу керамічної цегли — структурного під�
розділу Сєверодонецького державного виробничого під�
приємства “Об’єднання “Азот”, переданого в оренду.

Мета оцінки — визначення вартості необоротних ак�
тивів ЗАТ “Сєверодонецький завод будівельної керамі�
ки”, у т. ч. необоротних активів ЦМК заводу керамічної
цегли — структурного підрозділу Сєверодонецького дер�
жавного виробничого підприємства “Об’єднання “Азот”,
переданого в оренду, з метою формування статутного
фонду ВАТ в процесі приватизації на базі державного
майна, переданого в оренду.

Адреса: м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5.
Кількість об’єктів необоротних активів: будівлі, спору�

ди, передавальні пристрої — 24 одиниці; машини та об�
ладнання — 504 одиниці; транспортні засоби — 7 оди�
ниць; інструменти, пристрої, інвентар — 63 одиниці;
об’єкти незавершеного будівництва та невстановлене
устаткування — 8 одиниць.

Розмір статутного фонду господарського товариства
— 256 250 грн.

Балансова вартість основних засобів — 2 645,2 тис.
грн.

Балансова вартість незавершеного будівництва —
536,8 тис. грн.”.

Далі за текстом.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єктів приватизації
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко�

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом  викупу.
Назва об’єкта: вбудовані напівпідвальні приміщення

площею 150,55 м2, що знаходяться на балансі ВАТ “Одесь�
кий завод радіально�свердлильних верстатів” і орендується
приватним підприємцем Кононенко В. С.

Місцезнаходження об’єкта: 65039, м. Одеса, вул. Серед�
ньофонтанська, 47/51.

Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість об’єктів: основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на

01.07.2004 —  2 181,47 грн.
Організаційно�правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко�

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом  викупу.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення будівлі площею

440,38 м2, що знаходяться на балансі ВАТ “Одеський за�
вод радіально�свердлильних верстатів” і орендується НВО
“АГРО�СІМОМАШБУД”.

Місцезнаходження об’єкта: 65045, м. Одеса, вул. Бугаївсь�
ка, 46.

Галузь народного господарства:  продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість об’єктів: основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на

01.07.2004 —  1 651,90 грн.
Організаційно�правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко�

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення

площею 80,2 м2, що знаходяться на балансі ВАТ “Одеський
завод поршневих кілець” і орендується ТОВ “Вилайн”.

Місцезнаходження об’єкта: 65007, м. Одеса, вул. Старо�
портофранківська, 117.

Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість об’єктів: основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на

01.06.2004 — 12 889,74  грн.
Організаційно�правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко�

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на
аукціоні.

Назва об’єкта: магазин з приладдям, що знаходиться на
балансі ВАТ “Завод “Тіра”.

Місцезнаходження об’єкта: 67700, Одеська обл., м. Білго�
род�Дністровський, вул. Кишинівська, 32.

Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість об’єктів: основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів —  відсу�

тня.
Організаційно�правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв;

ність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’�
єкта,що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів Фонду державного майна
України; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні
оцінки майна зокрема подібного майна; переліку оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під�
писання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у
проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оціню�
вачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної дія�
льності до виконання робіт з оцінки майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт з проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до Регіонального
відділення ФДМУ по Одеській області  до 21.09.2004  за ад�
ресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11�й по�
верх, кімн. 1113.

Конкурс відбудеться 24.09.2004. Довідки за телефо&
нами: 731&50&28, 731&50&39.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів приватизації

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки
майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів

України від 10.12.2003 № 1891
Державна власність

     Назва об’єкта: нежитлове приміщення 1&го поверху
п’ятиповерхової будівлі (загальна площа 53,8 м2), що зна�
ходиться на балансі ВАТ “Рівненський комбінат будівельних
матеріалів” і орендується приватним підприємством “Ага�
та”.

Місцезнаходження: Рівненська область, м. Рівне, вул.
П. Могили, 25.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості нежитлового приміщення 1�го поверху п’ятиповер�
хової будівлі та ринкової вартості невід’ємних поліпшень, здій�
снених орендарем для  викупу об’єкта.

Назва об’єкта: павільйон громадського харчування
№ 1 (загальна площа 7,3 м2), що знаходиться на балансі
Рівненського державного комерційно�виробничого підпри�
ємства “Залізничник”.

Місцезнаходження: Рівненська область, м. Рівне, площа
Привокзальна, 9.

Мета проведення незалежної оцінки:  визначення ринкової
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вартості павільйону громадського харчування № 1 та ринко�
вої вартості  невід’ємних поліпшень, здійснених орендарем
для  викупу об’єкта.

Назва об’єкта: 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 оре�
ндується приватним підприємцем Гурською В. К.

Місцезнаходження: Рівненська область, м. Рівне, вул. Кур�
чатова, 6.

Мета проведення незалежної оцінки:  визначення ринкової
вартості частини приміщення першого поверху загальною
площею 81,3 м2 та підвального приміщення загальною пло�
щею 103,3 м2 та ринкової вартості невід’ємних поліпшень,
здійснених орендарем для викупу об’єкта.

Назва об’єкта: нежитлове приміщення контори (зага&
льна площа 68,3 м2), що знаходиться на балансі Сарненсь�
кої  льононасінницької станції.

Місцезнаходження: Рівненська область, м. Сарни, вул. Бе�
лгородська, 7.

Мета проведення незалежної оцінки:  визначення ринкової
вартості нежитлового приміщення контори та ринкової вар�
тості  невід’ємних поліпшень, здійснених орендарем для  ви�
купу об’єкта.

Назва об’єкта: оздоровчо&побутовий комплекс (зага&
льна площа 276,5 м2), що знаходиться на балансі ВАТ “Рі�
внеоблагропостач”.

Місцезнаходження: Рівненська область, Рівненський ра�
йон, с. Н. Любомирка, вул. Промислова, 10.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості оздоровчо�побутового комплексу для викупу об’єк�
та.

Назва об’єкта: вбудовані нежитлові приміщення гурто&
житку (загальна площа 69,6 м2), що знаходяться на бала�
нсі  ВАТ “Острозький цукровий завод”.

Місцезнаходження: Рівненська область, Острозький  ра�
йон, с. Оженин, вул. Заводська, 5а.

Мета проведення незалежної оцінки:  визначення ринкової
вартості  вбудованих  нежитлових приміщень гуртожитку та
ринкової вартості  невід’ємних поліпшень, здійснених орен�
дарем для викупу об’єкта.

Назва об’єкта: клуб&їдальня (орієнтовна загальна пло&
ща 624,40 м2), що знаходиться на балансі ВАТ “Сарненське
АТП�15640”.

Місцезнаходження: Рівненська область, м. Сарни, вул. Бел�
городська, 40.

Мета проведення незалежної оцінки:  визначення початко�
вої вартості  продажу на аукціоні.

Назва об’єкта: профілакторій (загальна площа 128,4
м2), що знаходиться на балансі ВАТ “Костопільська агропром�
техніка”.

Місцезнаходження: Рівненська область, м. Костопіль, вул.
Бурова, 17.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення початко�
вої вартості продажу на аукціоні.

Назва об’єкта: складські та адміністративно&побутові
приміщення (загальна площа приміщень 174,3 м2), що
знаходяться на балансі державного рівненського комерцій�
но�виробничого підприємства “Залізничник”.

Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Пересопницька, 143в.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової

вартості складських та    адміністративно�побутових примі�
щень та  ринкової вартості  невід’ємних поліпшень, здійсне�
них орендарем для викупу об’єкта.

Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май�
на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій�
снюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юс�
тиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Претендентам потрібно подати до Регіонального відділення
ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію, яка скла;
дається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (від�

повідно до додатку 3 Положення про конкурсний відбір су�
б’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 25.11.2003 № 2100 ); копії установчих документів; копії ква�
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно�
му складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під�
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого Фондом державного майна України; ін�
формація щодо досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі
та можливо будуть додатково залучені для виконання робіт з
незалежної оцінки майна у тому числі подібного майна тощо.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, терміну виконання робіт.

Конкурсну документацію подати в регіональне відділення в
запечатаному конверті з описом підтвердних документів, які
містяться в конверті.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фон&
ду державного майна України по Рівненській області о
10.00 4 жовтня 2004 року за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються до 17.15
27 вересня 2004 року за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77. Телефони для довідок: 22�79�40, 63�58�19.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для

проведення незалежної  оцінки об’єктів приватизації
Нежитловий будинок, що знаходиться на балансі Служби

автомобільних доріг у Тернопільській області і орендується
ТОВ  “Альянс”.

Адреса об’єкта оцінки: вул. Бережанська, 10, м. Тернопіль.
Балансова залишкова вартість нежитлового будинку ста�

ном на 01.04.2004 становить 5 503 грн.

Площа нежитлового будинку — 217,8 м2.
Мета оцінки: визначення початкової вартості об’єкта для

продажу шляхом викупу.
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділен;

ня конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті, а саме:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до�
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі прете�
ндента та копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких
буде додатково залучено до проведення оцінки та підписан�
ня звіту про оцінку майна та висновку про його вартість (ква�
ліфікаційне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Дер�
жавному реєстрі оцінювачів, посвідчення про підвищення
кваліфікації оцінювачів за відповідними напрямами); пись�
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете�
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку та висновку про вартість майна, завірені їхні�
ми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно�
го майна України; інформацію про претендента (документ,
який повинен містити відомості про претендента щодо його
досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна, кваліфіка�
ції та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та кваліфікації оцінювачів, які додатко�
во залучаються ним до проведення незалежної оцінки, у тому
числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну виконання робіт (не більше 10 календар�
них днів).

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціноч�

ної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих  ФДМУ відповідно до Закону
України “Про оцінку майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності в Україні”, якими передбачено здійс�
нення практичної діяльності з оцінки майна за напрямом —
“Оцінка об’єктів у матеріальній формі” та спеціалізацією в
межах цього напряму — “Оцінка об’єктів нерухомого майна, у
тому числі земельних ділянок”; суб’єкти оціночної діяльності
повинні мати практичний  досвід у проведенні оцінки нерухо�
мого майна; оцінювачі суб’єкта  оціночної діяльності, які бу�
дуть залучатися до виконання незалежної оцінки майна по�
винні мати чинні   кваліфікаційні  документи  оцінювачів за
напрямом — “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” та спеці�
алізацією в межах цього напряму “Оцінка об’єктів нерухомо�
го майна, у тому числі земельних ділянок” та свідоцтва про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів,  видані  від�
повідно  до  Порядку  реєстрації  фізичних осіб (оцінювачів)
у Державному  реєстрі  оцінювачів, затвердженого  наказом
Фонду державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і за�
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за
№ 1092/6283 (z1092�01).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі
не допускається. Конкурсні документи претендентів, яких не
допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем
комісії за їх письмовою заявою після затвердження прото�
колу засідання комісії.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати про�
ведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсна документація приймається до 20 вересня 2004
року включно за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцо�
рова, 11, кімн. 604.

Конкурс відбудеться 27 вересня 2004 року в Регіо&
нальному відділенні ФДМУ по Тернопільській області
за адресою:  м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

Телефон для довідок 22�23�65.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській

області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація поліп�
шень орендованого майна та визначення ринкової вартості
орендованого майна, що приватизується шляхом викупу оре�
ндарем, який здійснив невід’ємні поліпшення та ринкової ва�
ртості невід’ємних поліпшень

Назва підприємства (об’єкта оцінки): нежитлові вбудовані
приміщення в напівпідвальній частині 7�поверхової будівлі за�
гальною площею 135,6 м2, що орендуються ПП Биковою В. М.

Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Хар�
ків, вул. Червоноармійська, 7, тел. 712�61�83

Галузь народного господарства, основні види продукції (по�
слуг), що виробляються: торгівля.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних ак�
тивів) (відомості про об’єкт): нежитлові вбудовані приміщен�
ня в напівпідвальній частині 7�поверхової будівлі загальною
площею 135,6 м2, 1967 рік побудови.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства: —.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер�
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 01.07.2004:  28 594,28 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 12 календарних днів.
Конкурс відбудеться по кожному об’єкту окремо.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну доку;

ментацію в запечатаному конверті з описом підтвердних до;
кументів  (наказ ФДМУ № 2100 від 25.11.2003): заяву на
участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчо�
го документа претендента, копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде за�
лучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за�
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти�
ми підписами,  копію сертифіката  суб’єкта оціночної діяль�
ності, виданого претенденту ФДМУ, інформацію про претен�
дента (документ, який містить відомості про претендента що�
до його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду

роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним з незалежної оцінки майна то�
що), практичний досвід роботи з незалежної оцінки, один
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних  днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі
не допускається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу служ�
бового діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Хар�
ківській області до 20.09.2004 за адресою: 61022, м. Харків,
пл. Свободи, 5, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, кімн. 205.

Конкурс відбудеться 24.09.2004 р. у Регіональному
відділенні ФДМУ по Харківській області за адресою:
61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3&й під’їзд,
5&й поверх, кімн. 230а, о 15.00.

Тел. для довідок (8057) 705�18�59.

ІНФОРМАЦІЯ
Pегіонального відділення ФДМУ по Херсонській

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення оцінки державного
та комунального майна

Об’єкт групи А комунальної власності — cтолярний цех та
пилорама, що знаходяться на балансі Новокаїрської сільс�
кої ради Бериславського району, та розташований за адре�
сою: Херсонська обл., Бериславський р�н, с. Новокаїри, вул.
Набережна, 29.

Спосіб приватизації — аукціон.
Запланована дата оцінки  об’єкта — 31.08.2004.
Об’єкт групи А — вбудовані нежитлові приміщення пе&

рукарні загальною площею 65,8 м2, які знаходяться на
балансі ХДТВПРП, та розташовані за адресою: м. Херсон,
проспект Ушакова, 68.

 Спосіб приватизації — викуп.
Запланована дата оцінки  об’єкта — 30.09.2004.
Об’єкт групи А — група інвентарних об’єктів: будівля

гаража — літ. Б та будівля  сараю — літ. В, що знаходиться на
балансі Скадовської районної  лікарні  держветмедицини
Херсонської області, та розташоване за адресою: Херсонсь�
ка обл., м. Скадовськ, вул. Гагаріна, 55.

Спосіб приватизації — викуп приватним підприємцем Во;
лошиновським О. О.

Запланована дата оцінки  об’єкта — 31.08.2004 .
Блок будівель складів, що знаходиться на балансі вико�

нкому Новокаховської міської ради ,та розташоване за адре�
сою: м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 77а:

будівля цеху, літ. А, загальною площею 976,1 м2;
будівля складу, літ. Б, загальною площею 1 182,8 м2;
будівля складу, літ. В, загальною площею 162,2 м2;
будівля вагової, літ. Г, загальною площею 22,9 м2;
прибудова сараю, літ. Д з площею забудови 9,54 м2;
туалет, літ. Є, з площею забудови 15,2 м2;
металева огорожа 359,7 м2 з двома воротами;
асфальтове покриття площею 3094 м2.
Спосіб приватизації — продаж за конкурсом.
Запланована дата оцінки  об’єкта — 31.08.2004.
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 працю�

ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претенде�
нтом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформацію про претендента  (документ, який містить ві�
домості про претендента  щодо його досвіду роботи, квалі�
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним з незалежної оцінки  майна, у тому числі подібного май�
на тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, та терміну  виконання робіт (не більше 15 календарних
днів).

У разі  невідповідності, неповноти конкурсної  документації
або її несвоєчасного подання  претендент до участі у конкурсі
не допускається.

Конкурс відбудеться  23.09.2004 за адресою: м.
Херсон, бульвар Мирний, 3, кімн. 502.

Конкурсна документація приймається до 20.09.2004 (вклю�
чно) за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, кімн. 502,
тел. для довідодок 24�33�68.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення оцінки  комунального майна
Вбудоване приміщення перукарні  загальною  площею 198,9

м2, яке знаходиться на балансі виконкому Новокаховської мі�
ської ради, та розташоване за адресою: м. Нова Каховка, вул.
Першотравнева, 22.

Спосіб приватизації — викуп орендарем — ТОВ “Лаванда”.
Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки  об’єкта —31.08.2004.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою
формою; копію установчого документа претендента; копії ква�
ліфікаційних документів оцінювачів, які  працюють у штатно�
му складі та яких  буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва�
чів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом держа�
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вного майна України; інформацію про претендента  (доку�
мент, який містить відомості про претендента  щодо його
досвіду роботи, кваліфікації  та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють  у його штатному складі  та додат�
ково залучаються  ним, з незалежної оцінки  майна, у тому
числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано�
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та те�
рміну  виконання робіт (не більше 15 календарних днів).

У разі  невідповідності, неповноти конкурсної  документації
або її несвоєчасного подання  претендент до участі у конкурсі
не допускається.

Конкурс відбудеться 23.09.2004 за адресою: м.
Херсон, бульвар Мирний, 3, кімн. 502.

Конкурсна документація приймається до 20.09.2004 (вклю�
чно) за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, кімн. 502,
тел. для довідодок 24�33�68.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення незалежної оцінки
Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель, споруд та майно

колишнього пожежного депо.
Адреса об’єкта оцінки: м. Прилуки, вул. Дружби народів, 38.
Балансоутримувач: ВАТ “Прилуцький завод “Білкозин”.
Відомості про об’єкт: будівля пожежного депо — вбудовані

приміщення, що розташовані на першому поверсі триповер�
хової житлової будівлі та допоміжні будівлі та споруди, що
мають єдину технологічну схему.

Спосіб приватизації: аукціон.
Мета проведення оцінки: визначення початкової вартості.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення

конкурсну документацію, яка подається в запечатаному конве;
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів належать: заява на участь у конку�
рсі за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже�
ного наказом ФДМУ № 2100 від 25.11.2003); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці�
нювачів,  які працюють у штатному складі, та, яких буде залу�
чено 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 підпи�
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими  під�
писами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви�
даного претенденту Фондом державного майна України; ін�
формацію 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 запечата�
ному конверті  і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну  виконання робіт.

Конкурс відбудеться  у Регіональному відділенні ФДМУ
по Чернігівській області о 15.00 20 вересня 2004 р. за
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Документи приймаються до 16 вересня 2004 р. (включно)
за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 325, тел. для до�
відок (04622) 7�98�84.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду приватизації комунального майна Подільського

району м. Києва про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної

власності Подільського району , розташованих за
адресами

№           Загальна

пор. Назва об’єкта Адреса          площа, м2

1 Нежитлове приміщення м. Київ, Галицька,13, літ. А 93,0

2 Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Сагайдачного, 25, літ. Б 55,8

3 Нежитлове приміщення м. Київ, Андріївський узвіз, 18, літ. Б 40,8

4 Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Іллінська, 20, літ. А 71,0

5 Нежитлове приміщення м. Київ, Андріївський узвіз, 21, літ. А 265,1

6 Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Почайнинська, 40, літ. А 186,7

На участь у конкурсі претендентам потрібно подати такі
документи:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до�
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу�
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та під�
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під�
писами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида�
ного претенденту Фондом державного майна України; інфор�
мацію 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 додатково залучаються ним, з незалежної оцінки май�
на, 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).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Документи приймаються до 10.00 16 вересня 2004 р.
Конкурс відбудеться 23.09.2004 о 10.00 в Фонді при&

ватизації комунального майна за адресою: м. Київ, вул.
Щекавицька, 42/48. Телефон для довідок 417&74&62.

ИНФОРМАЦИЯ
Регионального отделения Фонда государственного

имущества Украины по г. Севастополю о проведении
конкурса по отбору  субъектов оценочной
деятельности, которые будут привлечены

к проведению независимой оценки  объекта
приватизации

Цель проведения независимой оценки: определение ры�
ночной  стоимости  объекта приватизации для продажи  на
аукционе.

Название объекта приватизации: здание недействующей
бани�сауны, находящееся на балансе ООО “Агрофирма “Зо�
лотая Балка”.

Местонахождение  объекта: г. Севастополь, ул. Большевис�
тская, 52.

Количество объектов необоротных активов: основные сред�
ства: 1.

Балансовая остаточная стоимость основных средств по со�
стоянию на 01.04.2004: 721, 00 грн.

Организационно�правовая форма: государственная.
Запланированная дата оценки:  30.09.2004.
Конечный срок подачи конкурсной документации: за четы�

ре рабочих дня до объявленной даты проведения конкурса
(включительно).

Участникам конкурса необходимо подать в Региональное
отделение Фонда государственного имущества Украины  по
г. Севастополю следующую конкурсную  документацию:

заявление на участие в конкурсе установленной формы;  ко�
пию уставных документов претендента; копии  квалификаци�
онных документов оценщиков, работающих в штатном составе
и  которые будут  привлечены  к проведению  оценки  и подпи�
санию отчета об оценке имущества; письменные соглашения
с оценщиками, которые будут дополнительно привлечены пре�
тендентом к проведению работ по оценке имущества, заве�
ренные их личными подписями; копия сертификата субъекта
оценочной деятельности, выданного претенденту Фондом го�
сударственного имущества Украины; информация  о претен�
денте (документ, который включает сведения о претенденте
относительно его опыта работы, квалификации и личного опы�
та работы оценщиков, которые работают  в штатном составе и
дополнительно  привлекаются им к независимой оценке  иму�
щества, в том числе аналогичного имущества).

Конкурсное предложение претендента  подается  в запеча�
танном конверте   и должно включать предложения о стоимо�
сти выполнения работ, калькуляции затрат, связанных  с вы�
полнением работ, а также сроков выполнения работ .

Квалификационные требования: без ограничений.
Конкурс состоится  через 15 дней после публикации

данного объявления в газете “Відомості приватизації”
в 9.30  по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, 6,
каб. 21.

Конкурсная комиссия  находится  по адресу: г. Севасто�
поль, пл. Восставших,6, каб 21.

Телефон для справок (0692) 55�94�40.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів

Об’єкт комунальної власності — торговельний центр, що
знаходиться на балансі Поштовської тепломережі, Автоном�
на Республіка Крим, Бахчисарайський район, селище По�
штове, вул. Гагаріна. Переможець — підприємство «Крим;
Експерт».

Об’єкт комунальної власності — автомобіль УАЗ 330�301,
що знаходиться на балансі Територіального центру управ�
ління праці та соціального захисту населення, Автономна Ре�
спубліка Крим, м. Бахчисарай, вул. Радянська, 11. Перемо�
жець — Кримський республіканський центр обліку нерухо;
мого майна.

Об’єкти групи Ж, що належать Автономній Республіці Крим
та не увійшли до статутного фонду ЗАТ «Агрофірма «Примо�
р’є»: лазня, що розташована за адресою: Автономна Респуб�
ліка Крим, Кіровський район, с. Новопокрівка; котельня, що
розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, Кі�
ровський район, с. Журавки. Переможець — Кримський ре;
спубліканський центр обліку нерухомого майна.

Представництво Фонду майна АРК у містах Саки,
Євпаторія, Раздольненському і Сакському районах
інформує про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів

Будівлі музичної школи, Роздольненський район, с. Кови�
льне, вул. 30 років Перемоги, 2. Переможець — підприємст;
во “Северин;Консалтинг”;

об’єкт незавершеного будівництва музична школа, Роздо�
льненський район, смт Роздольне, вул. Леніна. Переможець
— Євпаторійське міжміське бюро реєстрації і технічної інвен;
таризації (ЄМБРТІ) м. Євпаторія;

об’єкт незавершеного будівництва аптека і молочна кухня у
64�квартирному житловому будинку, м. Євпаторія, вул. Інтерна�
ціональна, Л�26. Переможець — Євпаторійське міжміське бю;
ро реєстрації і технічної інвентаризації (ЄМБРТІ) м. Євпаторія.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єктів
Cкладські приміщення площею 3291,2 м2, що знаходяться

на балансі вокзалу “Сімферополь” Придніпровської залізни�
ці, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв
Сталінграду, 1. Переможець — ВКФ “Кримська правда”.

Складські приміщення площею 614 м2, що знаходяться на
балансі вокзалу “Сімферополь” Придніпровської залізниці,
Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Москальо�
ва, 32а. Переможець — ТОВ “Міжнародна компанія “Імідж”.

Будівля хлібопекарні № 2 площею 260 м2, що знаходиться
на балансі Кримської дирекції залізничних перевезень, Ав�
тономна Республіка Крим, м. Феодосія, ст. Айвазовська, При�
вокзальна площа. Переможець — ПП “Центр по оцінці майна
“Таврида;Експерт”.

Будівля магазину № 106 площею 148,2 м2, що знаходиться
на балансі Кримської дирекції залізничних перевезень, Ав�
тономна Республіка Крим, ст. Сімферополь�вантажна. Пере�
можець — Кримський республіканський центр обліку неру;
хомого майна.

Будівля магазину площею 85,1 м2, що знаходиться на бала�
нсі Кримської дирекції залізничних перевезень, Автономна
Республіка Крим, Совєтський район, селище Краснофлотсь�
ке. Переможець — Кримський республіканський центр облі;
ку нерухомого майна.

Будівля магазину № 81, що знаходиться на балансі Крим�
ської дирекції залізничних перевезень, Автономна Республі�

ка Крим, м. Феодосія, вул. Федька, 71 — ПП “Центр по оцінці
майна “Таврида;Експерт”.

Кондитерський цех площею 229,3 м2, що знаходиться на
балансі вокзалу “Сімферополь” Придніпровської залізниці,
Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська.
Переможець — ТОВ “Укрпромресурс”.

Складські приміщення у кількості 9 одиниць у складі: холо�
дильне приміщення, продовольчий склад № 1, продоволь�
чий склад № 2, овочесховище, склад для зберігання овочів,
метизний склад № 1, метизний склад № 2, засолювальний
склад, тарний склад, Автономна Республіка Крим, м. Сімфе�
рополь, вул. Широка, 4. Переможець — ПКП “Константа”.

Орендована окремо розташована одноповерхова будівля,
що знаходиться на балансі будинку — музею імені Чехова,
Автономна Республіка Крим, м. Ялта, с. Гурзуф, вул. Чехова, 24.
Переможець — ПП “Центр по оцінці майна “Таврида;Експерт”.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській

області про підсумки конкурсу, який відбувся
19.08.2004 р. з відбору претендентів — суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені до здійснення
незалежної оцінки

Переможцем конкурсу визнано ПП “Сектор Інформ” по:
групі електротехнічного устаткування, придбаного для не

завершеного будівництвом Нов.�Волинського хлібозаводу;
групі компресорного устаткування, придбаного для не

завершеного будівництвом Нов.�Волинського хлібозаводу;
ліфтах, іншому устаткуванню, придбаному для не заверше�

ного будівництвом Нов.�Волинського хлібозаводу;
групі хлібопекарського устаткування, придбаного для не за�

вершеного будівництвом Нов.�Волинського хлібозаводу;
котлах, засобах водопідготовки, придбаних для не заве�

ршеного будівництвом Нов.�Волинського хлібозаводу;
матеріалах придбаних для не завершеного будівництвом

Нов.�Волинського хлібозаводу;
матеріалах, виробах, конструкціях завезених на будівель�

ний майданчик і не використаних, для будівництва Нов.�
Волинського хлібозаводу — за адресою: м. Новоград�
Волинський, вул. Герцена, 22 та знаходяться на балансі ВАТ “Но�
воград�Волинський хлібозавод”.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій

області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які були залучені до

проведення незалежної оцінки
У конкурсі від 26.08.2004 переможцями визнано:
1. ПП Добрун А. П. — по кімнатах 15, 16, 33—36, 47 першого

поверху, кімнатах 51—71 другого поверху п’ятиповерхової бу�
дівлі, що знаходиться на балансі ВАТ “Запоріжжитлоцивіль�
буд”, за  адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської
України,41.

2. ПП “Дніпротех і К0” — по будівлі стрілецького тиру, літ. З,
інв. № 10014, що знаходиться на балансі ВАТ “Автотранспор�
тне підприємство 12362”, за  адресою: м. Запоріжжя, вул.
Феросплавна, 1.

3. ТОВ “Приват� Сервіс” — по допоміжному виробничому
корпусу № 2, літ. Б, інв. № 10027, навісах літ. Н, М, що знахо�
дяться на балансі ВАТ “Автотранспортне підприємство 12362”:
за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Братська, 49а.

4. ПП “Бізнес;Партнер” — по незавершеному будівництву
будівлі цеху ЗАТ “Запоріжбуд” за  адресою: 69035, м. Запо�
ріжжя, вул. Південне шосе, 75б.

ПІДСУМКИ
засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів

оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації державної

та комунальної власності від 20.08.2004
До проведення незалежної оцінки:
будівлі складу, що знаходиться на балансі ОП “Львівформ�

видав” с. Ралівка, Самбірський район, залучено ТОВ “Росан;
Бізнес;Консалтинг”;

автомобіля ГАЗ�53А та групи інвентарних об’єктів (79 оди�
ниць), що знаходяться на балансі ОП “Львівформвидав” вул.
Я. Жижки, 5, м. Львів, залучено ТОВ “Росан;Бізнес;
Консалтинг”;

лазні ЗАТ “Бродівський Агротехсервіс”, вул. Богуна, 1, м.
Броди, залучено ПП “ЕкспертМАШ”;

червоного кутка та їдальні ВАТ “Лопатинський Агротехсер�
віс”, вул. Січових Стрільців, 7, смт Лопатин, залучено ТОВ
“Росан;Бізнес;Консалтинг”;

нежитлового приміщення площею 199,3 м2, вул. Мазепи, 2,
м. Червоноград, залучено ТОВ “Латекс”;

нежитлового приміщення площею 139,5 м2, вул. С. Банде�
ри, 14, м. Червоноград, залучено ТОВ “Латекс”;

нежитлового приміщення площею 399,0 м2, вул. С. Банде�
ри, 14, м. Червоноград,  залучено ТОВ “Латекс”;

нежитлового приміщення площею 168,4 м2, пр. Шевченка,
3, м. Червоноград, залучено ТОВ “Латекс”.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який  відбувся  в  Регіональному  відділенні  Фонду

державного  майна  України  по  Рівненській  області
16  серпня  2004 року з відбору суб’єктів  оціночної

діяльності,  які  будуть  залучені  для  проведення
незалежної оцінки  майна

Переможцями визнано:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю ЦТБ “Рівне;

Експо”, м. Рівне, вул. Г. Мазепи, 19  по об’єкту оцінки:
цілісному майновому комплексу — сауні,  що знаходиться  на

балансі ВАТ “Острозький цукровий завод”, за адресою: Рівнен�
ська область, Острозький район, с. Оженин, вул. Заводська, 1.

2. Приватне підприємство “Експертно;аналітична фірма
по реформуванню підприємництва “Експреформ”, м. Рівне,
вул. Соборна, БОС  287/42  по об’єкту оцінки:

будівлі адміністративно�побутового  корпусу,  що  знахо�
диться  на  балансі ЗАТ “Промбуд�11”, за адресою: Рівненсь�
ка  область,  Рівненський  район,  с. Городок,  вул. барона
Штейнгеля, 100.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській

області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення незалежної  оцінки комунального майна
Переможцями конкурсу визнано по вбудованому приміщен�
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ню магазину загальною площею 169,9 м2, яке знаходиться на
балансі виконкому Новокаховської міської ради та розташо�
ване за адресою: м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 35, —
ПІІП “Забудова”.

У Регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій області
26.08.2004 відбулося засідання комісії з конкурсного відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оці�
нки вартості державного пакета акцій у розмірі 2% статутно�
го фонду ВАТ “Буковинська універсальна біржа” (м. Чер�
нівці, вул. Стасюка, 20) з метою подальшої приватизації шля�
хом продажу на аукціоні. Переможцем конкурсу комісія ви�
знала ТОВ “Міжнародний Бізнес Центр” (м. Київ, вул. Хре;
щатик, 44).

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся

в Фонді приватизації комунального майна
Подільського району м. Києва 25 серпня 2004 р.

Переможцями конкурсу визнано:
по нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, Контра�

ктова площа/Андріївський узвіз,11/2 літ. Г 24,0 — ПП “Атив
плюс”;

по нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Чер�
вонопільська/Межова, 13/16, літ. А 97,7 — ТОВ АНЕ “М.Т.К.”;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, проспект
Правди, 80а, літ. А 162,2 — СПД Токар І. П.;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Межи�
гірська, 25, літ. А 106,3 — ПП “ЦНО АкоЕксперт”;

 нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Обо�
лонська, 9, літ. А 41,5 — ТОВ “Корпус;Юріс”;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Межи�
гірська, 54, літ. А 197,7 — ТОВ “Актив капітал”;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Спась�
ка, 6, літ. А 98,7 — ТОВ КК “Стрілець”;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Ниж�
ній Вал, 19�21, літ. Е 508,7 — ПП “Зорі України”;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Воло�
ська/Іллінська, 6/14, літ. Б 237,7 — АТ “Полісся”;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Бори�
соглібська, 8/13, літ. А 28,5 — СПД Козубов В. М.;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Щека�
вицька, 42/48, літ. А 142,3 — ТОВ “Незалежна Оцінка”;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Спась�
ка, 11 літ. А 76,1 — ТОВ “ЦЕОМПБ”;

нежитловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 64,
літ. Ц 1893,9 — ТОВ “НЕПГ”.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся 19.08.2004 у Регіональному відділенні

ФДМУ по Донецькій області, з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної

оцінки майна
Переможцями конкурсу визнано:
по об’єкту обласної комунальної власності — окремо інди�

відуально визначеному майну — інвентарні об’єкти колиш�
нього міського протитуберкульозного диспансеру (м. Сніж�

не), що знаходиться на балансі міського протитуберкульоз�
ного диспансеру, м. Шахтарська. Місцезнаходження об’єкта,
м. Сніжне, с. Залісне, вул. Лісна, — СПД ФО Ганжа Б. М.;

по об’єкту групи Е — державній частці (51%) у статутному
фонді ТОВ «Донбас�Маз�сервіс». Місцезнаходження об’єк�
та: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Дальновосточна, — ТОВ
«Інтербізнесконсалтинг».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, що відбувся в Регіональному

відділенні ФДМУ по Харківській області 20.08.2004, з
відбору суб’єктів оціночної діяльності

Договори на проведення незалежної оцінки по об’єктах:
ОНБ — пилорама, що знаходиться на балансі Селянського

(фермерського) господарства «Альфа», за адресою: 62210, Ха�
рківська обл., Золочівський р�н, с. Одноробівка, вул. Тіткова, 40;

ОНБ — зерносховище, що знаходиться на балансі Селян�
ського (фермерського) господарства «Альфа», за адресою:
62210, Харківська обл., Золочівський р�н, с. Одноробівка, вул.
Тіткова, 121, буде укладено з суб’єктом оціночної діяльності
ПГТ «Баранов і К» — УП «Центр;Персонал».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки майна

Назва об’єкта: нежитлове приміщення (магазин № 43)
загальною площею 28,5 м2.

Балансоутримувач: Криворізька дирекція залізничних пе�
ревезень ДП «Придніпровська залізниця».

Адреса: Криворізький р�н, ст. Мусіївка, вул. Суворова, 4а.
Мета оцінки — аукціон.

Назва об’єкта: будівлі та споруди магазину №13 (буді&
вля магазину, склад, прибудова, паркан, замощення,
вбиральня) загальною площею 316,1 м2.

Балансоутримувач: Криворізька дирекція залізничних пе�
ревезень ДП «Придніпровська залізниця».

Адреса: м. Апостолове, вул. Вокзальна, 68. Мета оцінки —
аукціон.

Назва об’єкта: не завершений будівництвом корпус №
11—12.

Балансоутримувач: ВАТ «Верхньодніпровський завод по�
тужного радіобудування».

Адреса: м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, 37. Мета оцінки
— оцінка об’єкта, який повертається у державну власність.

Назва об’єкта: незавершений будівництвом одноквар&
тирний житловий будинок № 1.

Балансоутримувач: виробниче об’єднання «Павлоградсь�
кий хімічний завод».

Адреса: м. Павлоград, територія підсобного сільського го�
сподарства виробничого об’єднання. Мета оцінки — оцінка
об’єкта, який повертається у державну власність.

Назва об’єкта: не завершений будівництвом одноквар&
тирний житловий будинок № 2.

Балансоутримувач: виробниче об’єднання «Павлоградсь�
кий хімічний завод».

Адреса: м. Павлоград, територія підсобного сільського го�
сподарства виробничого об’єднання. Мета оцінки — оцінка
об’єкта, який повертається у державну власність.

Назва об’єкта: не завершений будівництвом одноквар&
тирний житловий будинок № 3.

Балансоутримувач: виробниче об’єднання «Павлоградсь�
кий хімічний завод».

Адреса: м. Павлоград, територія підсобного сільського го�
сподарства виробничого об’єднання. Мета оцінки — оцінка
об’єкта , який повертається у державну власність.

Назва об’єкта: не завершений будівництвом одноквар&
тирний житловий будинок № 6.

Балансоутримувач: виробниче об’єднання «Павлоградсь�
кий хімічний завод».

Адреса: м. Павлоград, територія підсобного сільського го�
сподарства виробничого об’єднання. Мета оцінки — оцінка
об’єкта, який повертається у державну власність.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від;
ділення таку конкурсну документацію, яка складається з кон;
курсної пропозиції і підтвердних документів:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють

у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін�
ки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи�
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під�
писами;

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформація про претендента (документ, який містить ві�
домості про претендента щодо досвіду його роботи, квалі�
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт та терміну виконання робіт (в календарних днях).

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропо�
зиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт — до
15 календарних днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве�
рті, з описом документів, що в ньому містяться та відміткою
на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль�
ності» до відділу організаційної та кадрової роботи регіона�
льного відділення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул.Комсомольська,58, кімн. 205 до 17 вересня 2004 р.

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні
23.09.2004 о 10.00, телефон для довідок 42&85&69.

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені для:
визначення вартості цілісного майнового комплексу

державного підприємства “Східно&Український центр
племінного м’ясного птахівництва” з метою його внесення
до статутного фонду господарського товариства;

визначення ринкової вартості державного пакета ак&
цій ЗАТ “Пансіонат Прибрежний” у кількості 24 318 384
штуки, що становить 18,6% статутного фонду товари&
ства, для проведення його продажу за грошові кошти;

визначення ринкової вартості державної частки роз&
міром 27,07% у статутному фонді ТОВ “Дельфін&2001”
для проведення її продажу за грошові кошти;

визначення вартості пакета акцій ВАТ «Нафтопере&
робний комплекс «Галичина».

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки
майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів Укра;
їни від 10.12.2003 № 1891.

 1. Цілісний майновий комплекс державного підприємс�
тва “Східно&Український центр племінного м’ясного
птахівництва”.

Місцезнаходження: 86221, м. Розівка Шахтарського
району  Донецької обл., тел./факс: (0623) 32�22�77.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення варто�
сті цілісного майнового комплексу державного підприємс�
тва “Східно�Український центр племінного м’ясного птахів�
ництва” з метою його внесення до статутного фонду госпо�
дарського товариства.

Галузь народного господарства, вид діяльності: птахів�
ництво, оптова торгівля живими тваринами, оптова торгів�
ля яйцями, надання послуг у тваринництві.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.: усього — 53 671, у тому числі: основних
засобів — 706, нематеріальних активів — 1, малоцінні не�
оборотні матеріальні активи — 52 964.

Балансова залишкова вартість станом на 30.06.2004, тис. грн.:
усього — 13 701,0;  у тому числі: основних засобів — 13 583,6;
нематеріальних активів — 9,0; малоцінні необоротні мате�
ріальні активи — 108,4.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, —
немає.

Дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки

майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів Укра�
їни від 10.12.2003 № 1891.

2. Державний пакет акцій ЗАТ “Пансіонат Прибреж&
ний”.

Місцезнаходження: АРК, 98654,  м. Ялта, с. Відрадне,  тел.
(0654)33�69�71, тел./факс 33�64�69.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко�
вої вартості державного пакета акцій ЗАТ “Пансіонат При�
брежний” у кількості 24 318 384 штуки, що становить 18,6%
статутного фонду товариства, для проведення його прода�
жу за грошові кошти.

Галузь народного господарства, вид діяльності: санато�
рно�курортна, діяльність в галузі відпочинку та розваг; ме�

дична практика, туризм тощо.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�

ним обліком, шт.: основних засобів — 5 600, незавершеного
будівництва — 5.

Балансова залишкова вартість станом на 30.06.2004, тис.
грн.: основних засобів — 9 490,0; незавершеного будівницт�
ва — 85,7.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — не�
має.

Дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 14 календарних днів.
3. Державна частка розміром 27,07% у статутному

фонді ТОВ “Дельфін&2001”.
Місцезнаходження: АРК, 98654, м. Ялта, с. Відрадне, вул.

Дніпровська, 5, тел. (0654) 33�53�19, тел./факс 33�67�90.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової

вартості державної частки розміром 27,07% у статутному фо�
нді ТОВ “Дельфін�2001” для проведення її продажу за гро�
шові кошти.

Галузь народного господарства, вид діяльності: діяльність
санаторно�курортних організацій; туристичні агентства та
бюро подорожей; діяльність у сфері спорту тощо.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич�
ним обліком, шт.: основних засобів — 24, незавершеного бу�
дівництва — 12.

Балансова залишкова вартість станом на 31.08.2004, тис.
грн.: основних засобів — 27 254,743; незавершеного будів�
ництва — 8 649,184.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — не�
має.

Дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 14 календарних днів.
4. Пакет акцій ВАТ «Нафтопереробний комплекс «Га&

личина».
Місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м. Дрогобич, вул.

Бориславська, 82, тел. 2�12�25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості

пакета акцій ВАТ «Нафтопереробний комплекс «Галичина».
Галузь народного господарства, основні види продукції, що

виробляються: нафтопереробна промисловість, продукти на�
фтопереробки.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь�
кого товариства — 8 706,7 тис. грн.

Дата оцінки: 30.06.2004.
Термін виконання робіт: 14 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій�

снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України 25.11.2003 № 2100 і зареєстрова�
ного Міністерством юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв�
ність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єк�
та, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними до�
кументами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер�
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до По�
рядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному
реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду держав�

ного 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 ро�
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залуче�
но суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оці�
нки майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на проваджен�
ня діяльності, пов’язаної з державною таємницею, видано�
го суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із су�
б’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціно�
чної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
“Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення прак�
тичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки май�
на та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповіда�
ють об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державно;
го майна України  конкурсну документацію, яка складається
з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До під;
твердних документів належать:

заява на участь у конкурсі ( за встановленою формою); копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до�
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти�
ми підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісницт�
вом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано�
го претенденту Фондом державного майна України; інформа�
ція про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особи�
стого  досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штат�
ному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцін�
ки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запеча�
таному конверті і має містити пропозицію щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан�
ням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не ви�
значений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального від�
ділу Фонду державного майна України (вул. Кутузова ,18/9,
кімната 504) до 18.00 16 вересня 2004 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве�
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конве�
рті. На конверті необхідно зробити відмітку: “На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності”. Перепустки  до за�
гального відділу Фонду державного майна України вида�
ються по вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для
довідок 200�36�36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна Укра&
їни 22 вересня 2004 р. о 15.00.
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НОВИЙ    ДОКУМЕНТ

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на виконання пункту 32 розділу

VII Основних концептуальних підходів до підвищення ефективно�
сті управління корпоративними правами держави, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 №155.

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України
«Про Національну депозитарну систему та особливості електро�
нного обігу цінних паперів в Україні», «Про приватизацію держав�
ного майна», Ліцензійних умов провадження професійної діяль�
ності на ринку цінних паперів, затверджених наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємниц�
тва від 14.03.2001 № 49 та рішенням Державної комісії з цінних па�
перів та фондового ринку від 14.03.2001 №60 (зі змінами та допо�
вненнями), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
06.04.2001 за № 318/5509, інших нормативно�правових актів та
визначає порядок відбору реєстраторів для надання послуг щодо
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, випущених у
документарній формі, емітентам, державні пакети акцій яких об�
ліковуються в Реєстрі корпоративних прав держави Фонду держа�
вного майна України (далі — Фонд) та його регіональних відділень.

1.3. Конкурсний відбір реєстраторів проводиться Фондом
окремо для  центрального апарату Фонду та для кожного регіона�
льного відділення Фонду .

2. Комісія з проведення конкурсу
2.1. Для організації і проведення конкурсу наказом Фонду утво�

рюється комісія у складі: голови комісії — директора відповідного
департаменту Фонду ; заступника голови комісії — начальника
управління цього департаменту та п’ятьох членів комісії (трьох спе�
ціалістів Фонду та двох спеціалістів Державної комісії з цінних па�
перів та фондового ринку).

2.2. Основними завданнями та функціями комісії є:
визначення терміну проведення конкурсу;
затвердження повідомлення про проведення конкурсу; розгляд

конкурсних пропозицій претендентів;прийняття рішення про на�
дання претенденту права ведення  реєстрів власників акцій акці�
онерних товариств, у статутних фондах яких державна частка ста�
новить більше ніж 50 відсотків.

2.3. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова ко�
місії, який у межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

досвід діяльності реєстратора на ринку цінних паперів — не ме�
нше п’яти років;

відсутність порушень законодавства про цінні папери з боку ре�
єстратора протягом строку дії ліцензії на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів — діяльності щодо ведення ре�
єстрів власників іменних цінних паперів.

4. Порядок проведення конкурсу
4.1. Повідомлення про проведення конкурсу друкується в га�

зеті «Відомості приватизації» за 30 календарних днів до дати про�
ведення конкурсу.

4.2. Повідомлення повинно включати:
дату, час і місце проведення конкурсу;
порядок подання  і кінцевий термін прийняття документів та їх

перелік;
обов’язкові вимоги до претендента;
адресу, за якою приймаються документи, телефон для довідок.
4.3. Для участі в конкурсі претендент подає такі документи:
заяву, яка складається за довільною формою і подається пре�

тендентами до органу приватизації в письмовій формі з моменту
оголошення конкурсу;

копії установчих документів, засвідчені в установленому зако�
нодавством порядку;

копію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цін�
них паперів — діяльності щодо ведення реєстру власників імен�
них цінних паперів реєстраторами, засвідчену в установленому
законодавством порядку;

фінансово�економічну інформацію за станом на початок року і
останню звітну дату (баланс підприємства та звіт про фінансові
результати);

довідку про склад засновників (акціонерів, учасників) реєстра�
тора;

довідку про відсутність у власності реєстратора та його учасни�
ка (прямо чи опосередковано) акцій тих емітентів, реєстр власни�
ків яких веде цей реєстратор;

довідку про наявність необхідної кількості сертифікованих фа�
хівців;

довідку про наявність комп’ютерного та комунікаційного обла�
днання, відповідного програмного забезпечення та наявність при�
міщення, необхідного для здійснення діяльності щодо ведення ре�
єстру власників іменних цінних паперів;

довідку стосовно тарифів на послуги щодо ведення реєстру вла�
сників іменних цінних паперів на дату подання заяви;

довідку про відсутність порушень законодавства про цінні па�
пери протягом строку дії ліцензії з боку реєстратора;

довідку про кількість реєстрів, ведення яких здійснює реєстра�
тор та про кількість відкритих особових рахунків у цінних паперах.

4.4. Довідки надаються у довільній формі і повинні бути підпи�
сані посадовою особою реєстратора та завірені печаткою юри�
дичної особи.

Довідки повинні містити повну та достовірну інформацію.
За надання повної та достовірної інформації відповідає прете�

ндент.
4.5. Засідання комісії є правочинним у разі присутності 2/3 її

кількісного складу.
4.6. Конкурсна документація реєструється за датою її надхо�

дження у присутності претендента.
Заява та конкурсна документація залишаються без розгляду,

якщо:
заява надійшла після встановленого кінцевого терміну подан�

ня документів;
надано неповний комплект документів;
документи не відповідають вимогам пункту 4.3 Положення.
4.7. Претендент має право відкликати свою заяву до кінцево�

го терміну приймання заяв.
4.8. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх

членів комісії. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос го�
лови комісії є вирішальним. Комісія може визначити декілька пе�
реможців.

4.9. Рішення комісії оформлюється протоколом за підписом усіх
членів комісії, присутніх на засіданні, і подається на затвердження
Голові Фонду .

4.10. Затверджений протокол є підставою для укладення до�
говору на ведення реєстру власників акцій акціонерних товариств,
у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50
відсотків, між емітентом та реєстратором.

4.11. Фонд після затвердження протоколу у двотижневий термін
публікує результати конкурсу в газеті «Відомості приватизації».

Перший заступник Голови
Фонду державного майна України    Є. ГРИГОРЕНКО

ФОНД  ДЕРЖАВНОГО  МАЙНА  УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.06.200        м. Київ              № 1236

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2004 р. за № 1030/9629

Про затвердження Положення про умови та порядок проведення Фондом  державного майна України
конкурсу з відбору  реєстраторів для ведення реєстрів власників акцій акціонерних  товариств,

у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків

На виконання пункту 32 розділу VII Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпорати�
вними правами держави, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 №155,

НАКАЗУЮ:

головує на засіданнях;
організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим

Положенням;
залучає у разі потреби експертів та консультантів до підготовки

необхідних матеріалів.

3. Основні вимоги до претендента
Претендентами на участь у конкурсі з відбору реєстратора

для отримання ним права ведення реєстрів власників акцій акціо�
нерних товариств, у статутних фондах яких державна частка ста�
новить понад 50 відсотків, можуть бути юридичні особи, які створені
відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про
господарські товариства» у формі господарських товариств та від�
повідають таким вимогам:

діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних папе�
рів передбачена статутом претендента;

діяльність щодо ведення реєстрів власників іменних цінних папе�
рів для реєстратора є виключним видом його діяльності, який не мо�
же поєднуватися з іншими видами діяльності, крім депозитарної;

наявність ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів — діяльності щодо ведення реєстру власників імен�
них цінних паперів;

відповідність ліцензійним умовам, передбаченим для цього виду
професійної діяльності на ринку цінних паперів, зокрема:

серед засновників (акціонерів, учасників) реєстратора частка
професійного учасника ринку цінних паперів не повинна бути біль�
ше, ніж 10 відсотків; орган державної влади, центри сертифікатних
аукціонів та їх правонаступники не є засновниками реєстратора;
емітент, реєстр власників іменних цінних паперів якого веде цей ре�
єстратор, не є засновником та учасником реєстратора (прямо чи
опосередковано);

відсутність у володінні реєстратора та його учасника (прямо чи
опосередковано) акцій тих емітентів, реєстр власників яких веде
цей реєстратор;

наявність необхідної кількості сертифікованих фахівців реєстра�
тора (не менше трьох фахівців), уключаючи керівника,  досвід робо�
ти яких на ринку цінних паперів щодо цього виду діяльності стано�
вить не менше п’яти років;

наявність комп’ютерного та телекомунікаційного обладнання та
необхідних приміщень для здійснення реєстраторської діяльності;

1. Затвердити Положення про умови та порядок прове�
дення Фондом державного майна України конкурсу з від�
бору реєстраторів для ведення реєстрів власників акцій
акціонерних товариств, у статутних фондах яких державна
частка становить більше ніж 50 відсотків (додається).

2. Департаменту стратегії управління та обліку корпора�
тивних прав держави подати цей наказ у встановленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.

3. Управлінню офіційних друкованих видань після держа�

вної реєстрації цього наказу забезпечити його публікацію у
«Державному інформаційному бюлетені про приватизацію».

4. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України,
засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю у
десятиденний термін з дня державної реєстрації цього на�
казу забезпечити його розміщення на web�сторінці Фонду.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на пер�
шого заступника Голови Фонду Григоренка Є. М.

Голова Фонду М. ЧЕЧЕТОВ

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2004 р.
за № 1030/9629

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного

майна України
24.06.2004 № 1236

ПОЛОЖЕННЯ
про умови  та порядок проведення Фондом державного майна України конкурсу з відбору реєстраторів для

ведення реєстрів власників акцій акціонерних товариств, у статутних
фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків

ДО ВІДОМА
Відповідно до наказу ФДМУ від 18.08.2004 № 1698 у зв’язку з отриман&

ням Когутом Р. П. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ  № 1457, виданого ФДМУ і з Міжнародним інститутом бі�
знесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 16.04.2002 № 686, видане ФДМУ Когуту Р. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 18.08.2004 № 1699 у зв’язку з отриманням
Сипливим Ю. М. нового кваліфікаційного свідоцтва від 03.07.2004
МФ № 1472, виданого ФДМУ і з Міжнародним інститутом бізнесу, анульова&
но свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
16.04.2002 № 699, видане ФДМУ Сипливому Ю. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 18.08.2004 № 1700 у зв’язку з отриман&
ням Черною О. І. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ № 1478, виданого ФДМУ і з Міжнародним інститутом біз�
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 16.04.2002 № 681, видане ФДМУ Черній О. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 18.08.2004 № 1701 у зв’язку з отриманням
Івановою Н. О. нового кваліфікаційного свідоцтва оціінювача від
03.07.2004 МФ  № 1451, виданого ФДМУ і з Міжнародним інститутом бізне�
су, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці&
нювачів від 15.10.2002 № 1381, видане ФДМУ Івановій Н. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1748 у зв’язку з отриманням
Максимюком І. П. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
15.05.2004 МФ № 1083, виданого ФДМУ і Колективним підприємством
«Інформаційно�консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оціню&
вачів від 10.09.2002 № 2508, видане ФДМУ Максимюку І. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1749 у зв’язку з отриман&
ням Коварською І. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 10.07.2004 МФ № 1663, виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут експертизи та
управління власністю», анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер&
жавному реєстрі оцінювачів від 22.12.2003 № 886, видане ФДМУ Ко&
варській І. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1750 у зв’язку з отриманням
Мироновим І. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1327, виданого ФДМУ і Українською комерційною шко�
лою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці&
нювачів від 17.05.2002 № 961, видане ФДМУ Миронову І. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1751 у зв’язку з отри&
манням Мостіцькою А. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оці&
нювача від 03.07.2004 МФ № 1465, виданого ФДМУ і Міжнародним
інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа&
вному реєстрі оцінювачів від 19.04.2002 № 751, видане ФДМУ Мо&
стіцькій А. М.

Відповідно до наказу ФДМУ  від 26.08.2004 № 1752 у зв’язку з отриман&
ням Ніколайчуком В. П. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 19.06.2004 МФ № 1335, виданого ФДМУ і Українською комерційною
школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 30.05.2003 № 242, видане ФДМУ Ніколайчуку В. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1753 у зв’язку з отри&
манням Колядичем В. П. нового кваліфікаційного свідоцтва оці&
нювача від 19.06.2004 МФ № 1314, виданого ФДМУ і Українською ко�
мерційною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа&
вному реєстрі оцінювачів від 29.05.2003 № 224, видане ФДМУ Ко&
лядичу В. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1754 у зв’язку з отриманням
Калініченко Л. Т. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ № 1453, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оціню&
вачів від 17.07.2002 № 1487, видане ФДМУ Калініченко Л. Т.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1755 у зв’язку з отриманням
Калініченко Г. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ № 1454, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оціню&
вачів від 17.07.2002 № 1488, видане ФДМУ Калініченко Г. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1756 у зв’язку з отриманням
Дибкою В. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1301, виданого ФДМУ і Українською комерційною шко�
лою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці&
нювачів від 16.03.2004 № 1173, видане ФДМУ Дибці В. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1757 анульовано свідоц&
тво про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів від 12.08.2002
№ 1799, видане ФДМУ Добрун Л. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1758 у зв’язку з отри&
манням Павлюкевич А. О. нового кваліфікаційного свідоцтва оці&
нювача від 19.06.2004 МФ № 1346, виданого ФДМУ і Українською ко�
мерційною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа&
вному реєстрі оцінювачів від 04.09.2002 № 2411, видане ФДМУ
Павлюкевич А. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1759 анульовано свідоц&
тво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 01.11.2002
№ 3665, видане ФДМУ Смирновій О. Я.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1760 анульовано свідоц&
тво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 01.11.2002
№ 3668, видане ФДМУ Лакинській О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1761 у зв’язку з отриман&
ням Терещенком В. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 10.07.2004 МФ № 1612, виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут експертизи та
управління власністю»  анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа&
вному реєстрі оцінювачів від 26.01.2004 № 986, видане ФДМУ Тере&
щенку В. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1762 анульовано свідоц&
тво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 21.01.2004
№ 963, видане ФДМУ Гришку В. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 26.08.2004 № 1763 у зв’язку з отриман&
ням Кошаєм В. Є. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
10.07.2004 МФ № 1664, виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут експертизи та
управління власністю», анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер&
жавному реєстрі оцінювачів від 26.01.2004 № 987, видане ФДМУ
Кошаю В. Є.
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Інформація, надрукована  в додатку
«Відомості приватизації»,
є офіційною публікацією

та друкується мовою оригіналу.
 Її розміщення в інших засобах масової
інформації чи передрук можливі лише з

письмового дозволу Фонду державного майна
України із зазначенням номера

 й дати видачі дозволу.

Iнформація щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Цілісний майновий комплекс  — за�
вод керамічної цегли — структурний
підрозділ Сєверодонецького дер�
жавного виробничого підприємст�
ва «Об’єднання «Азот», передано�
го в оренду

32990421 93400, Луганська обл., м.
Сєверодонецьк, вул.

Пивоварова, 5

Мінпромполітики
України

Немає Не займає Немає 4 620 2 548 1. Виробництво формованої і обпа�
леної глиняної цегли та блоків.
2. Виробництво дерев’яної тари.
3. Розроблення родовищ глини.

Назва об’єкта

приватизації

Код за
ЄДРПОУ

Юридична
адреса

Орган, уповноважений
до прийняття рішення

про приватизацію
управляти відповідним

державним майном

Належність до переліку
підприємств, які мають

стратегічне значення для
економіки та безпеки держави

(дата та номер постанови
Кабінету Міністрів України)

Монопольне становище на
загальнодержавному ринку відповідних

товарів (робіт, послуг)

Вартість основних засобів
станом на 01.07.2004,

тис. грн.

Первісна Залишкова

Основні види діяльності об’єкта
приватизації (за даними статуту

 або Держкомстату України)Займає (не займає) Вид продукції,
послуг

Спосіб розміщення
Початок

АкціїТермін розміщення  Частка
в  СФ,

%
Кількість,

шт.
Вартість,

грн.
Закінчення

1 Закріплюється у державній власності, — — — — —

1.1 у т. ч. передано до холдингів — — — — —

2 Передано до холдингів — — — — —

3 Власність організації орендарів — — — — —

4 Пільговий продаж акцій 01.09.2004 01.11.2004 9 507 160 2 376,79 5,639

4.1 працівникам підприємства, що приватизується 01.09.2004 01.11.2004 1 077 120 269,28 0,639

4.2 іншим громадянам, які мають право на пільгове

придбання акцій — — — — —

4.3 Керівникам підприємства, які мають право на

додаткове придбання акцій за кошти 01.09.2004 01.11.2004 8 430 040 2 107,51 5

5 Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними

паперами — — — — —

5.1 на фондових біржах — — — — —

5.2 у позабіржових фондових торговельних системах — — — — —

6 Продаж пакетів акцій громадянам та фінансовим

посередникам через Державну акціонерну компанію

«Національна мережа аукціонних центрів» за кошти

(тільки для об’єктів групи В) — — — — —

6.1 на спеціалізованому аукціоні за грошові кошти — — — — —

6.2 на відкритому грошовому регіональному аукціоні — — — — —

7 Продаж пакетів акцій за конкурсом Вересень 2004 Листопад 2004 159 093 640 39 773,41 94,361

8 Продаж пакетів акцій на відкритих торгах — — — — —

9 Продаж пакетів акцій на міжнародних фондових ринках — — — — —

                                  Разом: — 168 600 800 42 150,20 100

№
пор.

План розміщення акцій ВАТ «Дніпропетровський Центральний ринок», яке є правонаступником
державного підприємства «Дніпропетровський Центральний ринок»

Код за ЄДРПОУ: 32835950.
Статутний фонд: 42 150,2 тис. грн.
Номінальна вартість акції: 0,25 грн.

Вид акцій: прості  іменні.
Кількість акцій  — 168 600 800 шт.
Форма випуску акцій — документарна.

Спосіб розміщення
Початок

АкціїТермін розміщення  Частка в
СФ,

 %
Кількість,

шт.
Вартість,

грн.
Закінчення

1 Закріплюється у державній власності,
 у тому числі:

1.1 передано до холдингів
2 Передано до холдингів
3 Власність організації орендарів
4 Пільговий продаж акцій, у тому числі:

4.1 працівникам підприємства, майно якого
приватизується

4.2 іншим громадянам, які мають право
на пільгове придбання акцій

4.3 керівникам підприємства, які мають
право на додаткове придбання акцій

5 Продаж акцій через організаторів торгівлі
цінними паперами, у тому числі:
5.1 на фондових біржах
5.2 у позабіржових фондових торговельних
системах

6 Продаж пакетів акцій громадянам та фінан�
совим попередникам через Державну акці�
онерну компанію «Національна мережа аук�
ціонних центрів» за кошти (тільки для об’єктів
групи В), у тому числі:

6.1 на спеціалізованому аукціоні за
грошові кошти

6.2 на відкритому грошовому регіональному
аукціоні

7 Продаж пакетів акцій за конкурсом
8 Продаж пакетів акцій на відкритих торгах
9 Продаж пакетів акцій на міжнародних

фондових ринках
Разом:

№
пор.

— — — — —

— — — — —
— — — — —
— — — — —

339581320 84895,33 7,22

71472420 17858,105 1,52

33063300 8265,825 0,7

235045600 58761,4 5,00
— — 1540783480 385195,87 32,78

ІІІ кв. 2004 р. ІV кв. 2004 р. 1540783480 385195,87 32,78

— — — — —
— — — — —

— — — — —

— — — — —

  ІІІ кв. 2004 р.    ІV кв. 2004 р.    2820547200    705136,8 60,0
— — — — —

— — — — —
4700912000  1175228,0 100,0

План розміщення акцій
ВАТ «Краснодонвугілля», яке є правонаступником державного підприємства «Краснодонвугілля»

(відповідно до вимог діючої  державної  програми  приватизації
ВАТ «Краснодонвугілля» віднесено до об’єктів групи В)

Статутний фонд: 1 175 228,0 тис. грн.
Номінальна вартість акції: 0,25 грн.
Вид акцій: прості іменні.

Кількість акцій — 4 700 912 000 шт.
Форма випуску акцій — документарна.

Протягом 2 місяців
з дня створення комісії

з продажу акцій

9�й спортивний клуб армії (м. Одеса) проводить конкурс на право укладення договору оренди
нежитлового приміщення першого та другого поверхів будівлі спортзалу з гімнастики загаль�
ною площею 1 066,3 м2 в/м № 216 по ГП № 5. Розмір орендної плати визначено згідно з чинним зако;
нодавством України та становить 864,91 грн. за місяць. Кінцевий термін прийняття заяв на конкурс —
30 днів від дня опублікування інформації.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу (0482) 29�86�25.
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Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим 16 червня
2004 року затверджено Положення про порядок продажу пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств, що належать Автономній Республіці
Крим. Згідно з Положенням пакети акцій ВАТ будуть виставлятися на
продаж на відкритих грошових регіональних аукціонах через філію ДАК
«НМАЦ» «Кримський аукціонний центр».

Відповідно до наказу Фонду майна Автономної Республіки Крим на
виконання Положення про порядок продажу пакетів акцій ВАТ, що нале�
жать АР Крим, на відкритих грошових регіональних аукціонах через філію
«Кримський аукціонний центр» Державної акціонерної компанії «Націо�
нальна мережа аукціонних центрів» утворено постійно діючу комісію з
продажу акцій ВАТ. До складу комісії входять: перший заступник голови
Фонду майна АР Крим, начальник відділу біржових і конкурсних продажів
Фонду майна АР Крим, начальник юридичного відділу Фонду майна АР
Крим, директор філії «Кримський аукціонний центр» та інші.

Учебный центр предприятия

«Далекс�ЭКСПЕРТ» совместно

с Институтом профессиональной оценки,
г. Москва, проводит курсы повышения

квалификации для практикующих
оценщиков по направлению:

«Оценка ЦИК, паев, ценных бумаг, имущест�
венных прав и нематериальных активов, в т. ч. прав
на объекты интеллектуальной собственности:

оценка ЦИК, паев, ценных бумаг, имущест�
венных прав и нематериальных активов (кроме
оценки прав на объекты интеллектуальной соб�
ственности);

оценка прав на объекты интеллектуальной собст�
венности».

Стоимость курсов — 690,00 грн., без НДС.
Дата проведения курсов 26—28 сентября

2004 года.
Место проведения курсов: г. Ялта, гости�

ничный комплекс «Ялта�Интурист», 16�й
этаж гостиницы «Ялта», зал «Ай�Петри».

Начало занятий с 9.00.
Контактные телефоны: (0652) 51�55�61,

      51�20�17.
Менеджер Учебного центра — Войтчак Лари�

са Геннадиевна.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïðî ðåçóëüòàòè êîíêóðñó

ç âèçíà÷åííÿ àäì³í³ñòðàòîðà ªäèíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿

ñèñòåìè ç îáë³êó, çáåð³ãàííÿ òà îö³íêè ìàéíà, ùî

ðåàë³çóºòüñÿ çà ð³øåííÿìè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè

Êîíêóðñ ç âèçíà÷åííÿ àäì³í³ñòðàòîðà ªäèíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿

ñèñòåìè ç îáë³êó, çáåð³ãàííÿ òà îö³íêè ìàéíà, ùî ðåàë³çóºòü-

ñÿ çà ð³øåííÿìè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, áóëî ïðîâåäåíî â³ä-

ïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê òà óìîâè ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñó ç âèçíà÷åííÿ àäì³í³ñòðàòîðà ªäèíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñ-

òåìè ç îáë³êó, çáåð³ãàííÿ òà îö³íêè ìàéíà, ùî ðåàë³çóºòüñÿ çà

ð³øåííÿì îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì

Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 30.06.2004 ¹ 1284 ³ çà-

ðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 27 ëèïíÿ 2004 ð.

çà ¹ 935/9534.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ áóëè äîïóùåí³ ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþ-

âàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè, ÿê³ ìàþòü:

ðîçãàëóæåíó ìåðåæó ñâî¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ïîâ’ÿ-

çàíèõ ºäèíèì òåëåêîìóí³êàö³éíèì çâ’ÿçêîì;

äîñòàòíþ òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü äëÿ ñóïðîâîäæåííÿ ªäèíî¿

³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè;

äîñâ³ä ñóïðîâîäæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì çàãàëüíîäåð-

æàâíîãî çíà÷åííÿ.

Ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó êîì³ñ³ºþ âðàõîâóâà-

ëèñü òàê³ ïîêàçíèêè ðîáîòè ïðåòåíäåíò³â:

ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ ñèñòåì íà ë³öåíç³éíîìó ïðîãðàìíî-

ìó çàáåçïå÷åíí³ (ñòîñîâíî îïåðàö³éíèõ ñèñòåì òà ñèñòåì êå-

ðóâàííÿ áàçàìè äàíèõ);

äîñâ³ä ó ãàëóç³ ñóïðîâîäæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì;

â³äñóòí³ñòü áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ïðè çä³éñíåíí³ ä³ÿëüíîñ-

ò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç íàäàííÿì àíàëîã³÷íèõ ïîñëóã;

õàðàêòåðèñòèêà web-ñòîð³íêè ó÷àñíèê³â êîíêóðñó.

2 âåðåñíÿ 2004 ðîêó ï³äáèòî ï³äñóìêè êîíêóðñó ç âèçíà÷åííÿ

àäì³í³ñòðàòîðà ªäèíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ç îáë³êó, çáå-

ð³ãàííÿ òà îö³íêè ìàéíà, ùî ðåàë³çóºòüñÿ çà ð³øåííÿìè îðãà-

í³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé â³äáóâñÿ ó Ôîíä³ äåðæàâíîãî ìàéíà

Óêðà¿íè 2 âåðåñíÿ 2004 ðîêó î 10.00 çà àäðåñîþ: 01133, ì. Êè¿â,

âóë. Êóòóçîâà, 18/9, ê³ìí. 303.

Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèçíàíî Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîì-

ïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â».

«Далекс�ЭКСПЕРТ»
г. Симферополь,

ул. Гагарина, 14а, к.511

тел.(0652) 51-20-17

тел. факс 51-55-61

Хмельницька квартирно&експлуатаційна  частина проводить
конкурс на право  укладення договору оренди нерухомого

військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: Хмельни�

цька КЕЧ району, адреса — 29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 24.
Назва об’єкта і його місцерозташування: нежитлове приміщення за�

гальною площею 150,7 м2, у приміщенні готелю, м. Хмельницький, вул.
Ціолковського, 19, 1971 року побудови.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством:
558 грн. за місяць (без ПДВ).

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта: вико�
нання ремонту орендованого майна за рахунок власних коштів орендаря.
Мета використання — під магазин, спортивно�тренажерний зал та інше.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по закінченню мі�
сячного терміну з дня публікації об’яви.

Телефони для довідок: (0382) 79�55�40, 65�11�11.
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