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ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296$59$77
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ПАКЕТИ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів

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

Центральний апарат Фонду державного майна України

Код за ЄДРПОУ         Назва ВАТ           Розмір пакета, %

32363486 «Краснодонвугілля» 60

Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області

3327411         Харківський завод
       «Електротранспорту» 30

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

Свої пропозиції надсилайте за адресами:
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Управління конкурсного прода�

жу. Телефони для довідок: (044) 296�33�53, 200�33�53.
Факс: 200�36�16;
61022, м. Харків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх. Телефони

для довідок: (0572) 705�18�61, 705�18�60.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення повторного конкурсу з продажу

пакета акцій ВАТ «Красноріченський
верстатобудівний завод ім. Фрунзе»

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 222120.
Назва: відкрите акціонерне товариство «Красноріченський вер�

статобудівний завод ім. Фрунзе».
Місцезнаходження ВАТ: 92900, Луганська обл., Кремінський р�н,

с. Красноріченське, вул. Фрунзе, 7.
Телефон (064�54) 9�31�63, факс (064�54) 3�19�51.
2. Регіональне відділення ФДМУ по Луганській області пропонує

до продажу пакет акцій у кількості 9 771 188 шт., що становить 100%
статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 1 709 958 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд становить 2 442 797 грн.
Основна номенклатура: виробництво металорізальних верстатів

та інструментів.
З 2000 р. ВАТ не працює у зв’язку з відключенням електропоста�

чання.
Кількість працюючих станом на 30.06.2004 — 22 чол.
Відомості про земельну ділянку, де знаходиться ВАТ: підприємс�

тво розташовано на півночі Луганської області у 20 км від м. Кре�
мінна, у заплаві річки Красна. За ВАТ закріплено територію загаль�
ною площею 6,4 га у т. ч. виробничий майданчик — 4 га. На терито�
рії ВАТ розташовані адміністративні, виробничі будівлі та споруди.
Відстань до Донецької залізниці — 1,5 км, до автомагістралі Хар�
ків—Куп’янськ — Рубіжне—Луганськ — 10 км.

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

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

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 136,6 48,0 352,0 79
Балансовий прибуток, тис. грн. �127 �116 �167 �37
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 304,0 256,0 117,0 204,2
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 1 693,0 1 876,0 1 387,8 1 407,8
Рентабельність, % — — — —
Вартість активів, тис. грн. 6 655,2 5 758,0 4 552,0 4 635,3

Ухвалою господарського суду Луганської області від 29.04.2004
введено процедуру санації ВАТ «Красноріченський верстатобудів�
ний завод ім. Фрунзе».

5. Фіксовані умови конкурсу:
погасити прострочену заборгованість ВАТ із заробітної плати у

сумі 1 231,0 тис. грн., протягом 90 днів з дати підписання договору
купівлі�продажу;

надати пропозиції щодо реструктуризації боргів перед Пенсій�
ним фондом та бюджетом;

здійснити програму технічної реконструкції виробництва;
дотримуватись Кодексу законів про працю України;
виконувати мобілізаційні завдання, визначені державою для ВАТ;
виконувати вимоги антимонопольного законодавства;
здійснювати роботи щодо захисту довкілля, дотримуватись еко�

логічних норм.
Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання щодо виконання умов конкурсу та реалізації плану

довгострокових інтересів у розвитку підприємства щодо підвищен�
ня економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологіч�
них показників його діяльності;

бізнес�план або техніко�економічне обґрунтування післяпривати�
заційного розвитку об’єкта, що включає план зайнятості працівни�
ків підприємства, пропозицію інвестора із зазначенням максима�
льного розміру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.

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

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

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець.
7.1. Сплачує 170 995,8 грн. як конкурсну гарантію на рахунок Регіо�

нального відділення Фонду державного майна України по Луганській
області № 37316006000535, УДК у Луганській області, МФО 804013,
код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач — Регіональне відділення Фон�
ду державного майна України по Луганській області. Призначення
платежу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета
акцій ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе».

7.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на рахунок Регіональ�
ного відділення ФДМУ по Луганській області № 37183506900001,
Управління Держказначейства у Луганській області, МФО 804013,
код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач — Регіональне відділення Фо�
нду державного майна України по Луганській області. Призначення
платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета
акцій ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе».

7.3. Подає по 2 примірники конкурсних пропозицій та підтверд�
них документів. Конкурсні пропозиції та підтвердні документи пода�
ються до органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсних пропозицій та підтвердних доку�
ментів запечатується в окремий конверт.

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

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та запе�
чатуються в окремий непрозорий пакет із зазначенням на ньому
тільки адреси органу приватизації та назви конкурсу. На пакетах
«Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не має міститись
ніякої інформації, за допомогою якої можна було б ідентифікувати
потенційного покупця.

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

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних доку�
ментів: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а,
кімн. 203. Телефон (0642) 53�80�58.

Для отримання пакета документації про конкурс та дозвіл на відві�
дування ВАТ «Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрун�
зе» необхідно звернутись до Регіонального відділення ФДМУ по Лу�
ганській області, кімната 203, телефон для довідок (0642) 53�80�58,
факс (0642) 58�02�13.

10. Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію
можна з 10.00 до 13.00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за
адресою: 92913, Луганська обл., Кремінський р�н, с. Краснорічен�
ське, вул. Фрунзе, 7.

11. Конкурс з продажу пакета акцій відбудеться через 50
календарних днів після опублікування цієї інформації в газеті
«Відомості приватизації» за адресою: 91000, м. Луганськ, пл.
Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а, РВ ФДМУ по Луганській
області.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України

по Луганській області про проведення
повторного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Сєверодонецький приладобудівний завод»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 5744350.

В інформації ФДМУ про оголошен�
ня сімдесят третього спеціалізова�
ного аукціону за грошові кошти
(САГК), заяви на який будуть при�
йматися з 4 до 13 жовтня 2004 року,
опублікованій в газеті «ВП» від
08.09.2004 № 35 (323), слід читати:

«Перерахування грошових коштів
для участі в САГК здійснюється з
поточних рахунків учасників аукціо�
ну на поточний рахунок ДАК «НМАЦ»
№ 26046301240442 у Київському мі�
ському відділенні Промінвестбанку,
МФО 322250, код 20064284 у термі$
ни з 4 до 13 жовтня 2004 року».

Далі за текстом.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296$59$77

Назва: відкрите акціонерне товариство ВАТ «Сєверодоне�
цький приладобудівний завод».

Місцезнаходження ВАТ: 93413, Луганська обл., м. Сєверо�
донецьк, вул. Новікова, 2.

Тел./факс (06452) 9�75�57, 9�75�24.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна Украї�

ни по Луганській області пропонує до продажу пакет акцій у
кількості 21 252 506 шт., що становить 55,78% статутного фо�
нду ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод».

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 5 907 300 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд становить 9 525 486 грн.
Основна номенклатура — електронно�обчислювальні маши�

ни, контрольно�вимірювальна апаратура, складна побутова
техніка товарів народного споживання, вироби з пластмас.

Обсяг продукції (робіт, послуг) за 2003 рік — 1 597,9 тис.
грн., за І півріччя 2004 р. — 607,9 тис. грн.

Кількість працюючих — 497 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить�

ся ВАТ: підприємство розташоване на земельній ділянці за�
гальною площею 44,93 га, яка, за рішенням Луганського міськ�
виконкому від 21.03.96 № 154/10, передана заводу в користу�
вання на правах оренди.

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

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

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 2 470,7 1 747,7 4 343,2 1 711,1
Балансовий прибуток, тис. грн. 481,0 �1 235,0 �3 745,0 �1 641,4
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 3 179,0 3 811,0 3 270,5 3 466,0
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 7 214,0 8 379,0 8 050,0 8 381,0
Рентабельність, % �4,9 1,7 21,02 —
Вартість активів, тис. грн. 55 893,0 51 615,0 45 774,0 46 503,5

Господарським судом Луганської області 12.05.2003 пору�
шено справу про банкрутство ВАТ «Сєверодонецький прила�
добудівний завод» за заявою Державної податкової інспекції
м. Сєверодонецька.

5. Фіксовані умови:
погасити прострочену кредиторську заборгованість з за�

робітної плати у сумі 1 178,63 тис. грн. протягом 90 днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі�продажу;

надати пропозиції щодо реструктуризації боргів перед бю�
джетом та Пенсійним фондом;

виконувати Кодекс законів про працю України;
сприяти здійсненню програми технічної реконструкції ви�

робництва; створенню нових робочих місць; дотриманню ос�
новного профілю діяльності підприємства; виконанню мобі�
лізаційних завдань, визначених для ВАТ; здійсненню робіт
щодо захисту довкілля та дотриманню екологічних норм.

Учасник конкурсу має подати концепцію розвитку підпри�
ємства, яка має містити:

зобов’язання щодо виконання умов та реалізації плану до�
вгострокових інтересів у розвитку підприємства щодо підви�
щення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та
екологічних показників його діяльності;

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

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

Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па�
кетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у про�
цесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним
наказом Фонду державного майна України, Антимонопольно�
го комітету України та Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271, зареєстрова�
ного у Міністерстві юстиції України 28.09.2000 за № 665/4886.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 590 730 грн. як конкурсну гарантію на розраху�

нковий рахунок Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Луганській області № 37316006000535, УДК
у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493.
Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у конку�
рсі з продажу пакета акцій ВАТ «Сєверодонецький приладо�
будівний завод».

7.2. Сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунко�
вий рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Луганській
області № 37183506900001, УДК у Луганській області, МФО
804013, код за ЄДРПОУ 13398493. Призначення платежу: ре�
єстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета ак�
цій ВАТ «Сєверодонецький приладобудівний завод».

7.3. Подає по 2 примірники конкурсних пропозицій та під�
твердних документів. Конкурсні пропозиції та підтвердні до�
кументи подаються до органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсних пропозицій та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт 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 із зазначен�
ням на ньому тільки адреси органу приватизації та назви
конкурсу. На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні
документи» не має міститися ніякої інформації, за допомо�
гою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

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

9. Адреса приймання конкурсних пропозицій та підтверд�
них документів: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчи�
зняної війни, 3а, кімн. 203. Телефон (0642) 53�80�58.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Сєверодонецький
приладобудівний завод» необхідно звернутись до Регіона�
льного відділення ФДМУ по Луганській області, кімн. 203, те�
лефон для довідок (0642) 53�80�58, факс (0642) 58�02�13.

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа�
цію можна з 9.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: Україна, 93413, Луганська обл., м. Сєверо�
донецьк, вул. Новікова, 2.

11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 50 календарних днів

після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» за адресою: 91000, м. Луганськ, пл. Ге$
роїв Великої Вітчизняної війни, 3а, РВ ФДМУ по Луган$
ській області.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
повторного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Надвірнянський лісокомбінат», яке має стратегічне
значення для економіки та безпеки держави

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

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

обл., м. Надвірна, вул. Соборна, 163.
Тел./факс (03475) 2�32�40.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій у кількості 235 393 акції, що становить 79,54%
статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 21,57 грн.
Початкова ціна пакета акцій ВАТ — 3 556,00 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 6 383 749,35 грн.
Основні види діяльності: керування частками у спільних

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

Обсяги виробництва продукції за останній звітний період
(6 міс. 2004 р.): ВАТ «Надвірнянський лісокомбінат» не є ви�
робником продукції. Виробничою діяльністю займаються спі�
льні підприємства, створені в процесі реструктуризації АТ,
які є окремими юридичними особами.

Середньооблікова чисельність працівників — 94 осіб.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить�

ся ВАТ: у процесі реструктуризації АТ споруди та земельні
ділянки перейшли у власність спільних підприємств, створе�
них за участю ВАТ «Надвірнянський лісокомбінат».

На балансі АТ залишилися будівлі та споруди в кількості 52
од., загальна залишкова вартість яких становить 1 976 тис.
грн., земельна ділянка — 5,67 га.

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 4 692 7 216 2 185 956
Балансовий прибуток, тис. грн. �921 �910 �613 �165
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 3 033 1 336 2 067 713
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 4 917 2 665 2 014 464
Рентабельність, % �6,2 �10,1 �7,9 �4,0
Вартість активів, тис. грн. 19 035 13 108 9 233 7 796

Примітка:  крім того, кредиторська заборгованість включає в себе: кредит банку «Україна»
в сумі 6 149,00 тис. грн., кредит під гарантію уряду в сумі 31 756 тис. грн.

5. Фіксовані умови конкурсу: забезпечення погашення ВАТ
заборгованості перед банком «Україна» в сумі 6 149,00 тис.
грн.; забезпечення погашення ВАТ згідно з постановою КМУ
від 10.08.2004 № 1030 протягом одного року з дати переходу
права власності на пакет акцій, простроченої заборгованості
ВАТ за кредитом, отриманим під гарантію уряду, в повному
обсязі та здійснення планових платежів; недопущення розі�
рвання трудових договорів з працівниками підприємства,
що приватизується, з ініціативи власника або уповноваже�
ним ним органом протягом не менше 6 місяців від дня пере�
ходу до нього права власності, за винятком звільнення на
підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України
або вчинення працівником дій, за які законодавством перед�
бачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України; ство�
рення нових робочих місць; дотримання тих видів економіч�
ної діяльності, обсягів виробництва ВАТ, які є на момент під�
писання договору купівлі�продажу; виконання вимог Закону
України «Про захист економічної конкуренції»; зниження час�
тки виробництва (робочих місць) з небезпечними та шкід�
ливими умовами праці і зменшення їх впливу на працюючих;
забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсотка
від суми реалізованої продукції на рік; здійснення робіт що�
до захисту довкілля, дотримання екологічних норм.

Вимоги до концепції розвитку підприємства:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон�

курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит�
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його ді�
яльності; бізнес�план післяприватизаційного розвитку об’�
єкта, що включає план зайнятості працівників підприємства,
пропозицію інвестора із зазначенням максимального розмі�
ру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.

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

женням про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації та корпоратизації, затвердженим спільним на�
казом Фонду державного майна України, Антимонопольного

комітету України та Державної комісії з цінних паперів та фон�
дового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 28.09.2000 за № 665/4886.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує як конкурсну гарантію 355,6 тис. грн. на розра�

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

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

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

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

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з надпи�
сом «Конкурсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки
адреси органу приватизації та назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з надпи�
сом «Підтвердні документи» із зазначенням на ньому тільки
адреси органу приватизації і назви конкурсу. На пакетах «Ко�
нкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не має місти�
тися ніякої інформації, за допомогою якої можна було б іде�
нтифікувати потенційного покупця.

8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій і під�
твердних документів — за сім 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, кімн. 504, щодня, з 9.00 до 18.00, крім
вихідних та святкових днів, по п’ятницях та передсвяткових
днях з 9.00 до 16.45.

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

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ.
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа�

цію можна з 9.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів за адресою: Україна, 78400, Івано�Франківська обл., м.
Надвірна, вул. Соборна, 163, ВАТ «Надвірнянський лісоком�
бінат» (тел./факс (03475) 2�32�40).

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

лісокомбінат» відбудеться через 30 днів після опубліку$
вання інформаційного повідомлення в газеті «Відомос$
ті приватизації», за адресою: м. Київ, вул. Кутузова,
18/9, ФДМУ.

За довідками звертатися: Фонд державного майна Украї�
ни, Управління конкурсного продажу (кімн. 604, телефон для
довідок 296�59�77).

Підсумки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Надвірнянський лісокомбінат» таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу

з продажу пакета акцій ВАТ «Надвірнянський лісокомбінат»,
оголошення про який було оприлюднено в газеті «Відомості
приватизації» від 30.07.2004 № 29 (317).

ВАТ «Надвірнянський лісокомбінат» розташоване за адре�
сою: Україна, 78400, Івано�Франківська область, м. Надвірна,
вул. Соборна, 163.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром
79,54% статутного фонду товариства та кількістю акцій
235 393 штуки.

Код за ЄДРПОУ 00274358.
Номінальна вартість однієї акції — 21,57 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 5 080 000 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур�

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Херсонський суднобудівний завод»
Фондом державного майна України підбито підсумки кон�

курсу з продажу пакета акцій ВАТ «Херсонський суднобудів�
ний завод», розташованого за адресою: Україна, 73019, м.
Херсон, вул. Карантинний острів, 1, код за ЄДРПОУ 14308500.

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

Переможцем конкурсу визнано товариство з обме$
женою відповідальністю «Євроресурс».

Умови продажу пакета акцій
Покупець зобов’язується виконати фіксовані умови конку�

рсу, визначені його планом приватизації пакета акцій ВАТ та
Концепцією розвитку діяльності ВАТ «Херсонський суднобу�
дівний завод», яка є невід’ємною частиною договору:

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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погасити заборгованість ВАТ із заробітної плати праців�
никам підприємства у сумі 7,792 млн грн. та заборгованість
потерпілим від нещасних випадків на виробництві та профе�
сійних захворювань, які спричинили втрату працездатності
у розмірі 1,066 млн грн. протягом 90 днів з дати підписання
договору купівлі�продажу;

погасити або реструктуризувати заборгованість ВАТ пе�
ред Промінвестбанком у сумі 186,517 млн грн. та іншими кре�
диторами протягом одного року з дати підписання договору
купівлі�продажу;

забезпечити прибуткову діяльність ВАТ;
збільшити обсяги виробництва ВАТ з доведенням до 2006

року цих обсягів до 100 млн грн. на рік;
організувати фінансування суднобудівних програм (конт�

рактів), що забезпечують ритмічну роботу та збалансоване
завантаження підприємства;

недопускати зниження досягнутого рівня заробітної плати,
підвищувати її розмір під час виконання виробничо�
економічних показників;

здійснити програму технічної реконструкції виробництва,
впроваджувати прогресивні технології ВАТ;

дотримуватись тих видів економічної діяльності, які є на
момент підписання договору купівлі�продажу;

забезпечувати медичне та санітарно�побутове обслугову�
вання працівників підприємства;

забезпечувати утримання у належному стані, згідно з ви�
могами колективного договору і тарифної угоди, та викорис�
товувати за призначенням об’єкти соціальної сфери, які
увійшли до статутного фонду ВАТ;

забезпечувати збереження об’єктів соціальної сфери, що
не увійшли до статутного фонду ВАТ, до їх передачі, згідно з
вимогами чинного законодавства;

недопускати розірвання трудових договорів з працівника�
ми підприємства з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу протягом не менше 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 передбачено мож�
ливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41
Кодексу законів про працю України;

створювати нові робочі місця;
виконувати вимоги Закону України «Про захист економіч�

ної конкуренції»;
знижувати частку виробництва (робочих місць) з небез�

печними та шкідливими умовами праці і зменшувати їх вплив
на працюючих;

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

здійснювати роботи щодо захисту довкілля та дотриман�
ню екологічних норм.

Пакет містить 174 365 345 штук акцій, що становить 83,61%
статутного фонду.

Початкова вартість пакета акцій — 46 345 000 гривень.
Кінцева ціна пакета акцій — 52 171 973 гривні.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області
про визнання повторного конкурсу з продажу пакета

акцій відкритого акціонерного товариства «Золочівсь$
кий радіозавод» таким, що не відбувся,

в зв’язку з відсутністю заяв на участь у конкурсі
Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 25229092.
Повна назва відкритого акціонерного товариства: відкри�

те акціонерне товариство «Золочівський радіозавод» (ско�
рочено — ВАТ «ЗРЗ»).

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

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

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

мільйон сімсот шістдесят тисяч шістсот одинадцять гри$
вень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській

області про визнання конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»

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

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 14309988.
2. Юридична адреса: Закарпатська обл., Тячівський ра�

йон, смт Буштина, вул. Заводська, 1.
3. Кількість акцій, запропонованих до продажу, — 10 027 163

шт., що становить 44,53% статутного фонду ВАТ.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 2 506 790,75 грн.

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

т. 294�44�64

Фондом державного майна України прийнято рішення про
приватизацію державного пакета акцій ВАТ «Акціонерний
комерційний банк «Прикарпаття» у кількості 166 500 (сто
шістдесят шість тисяч п’ятсот) штук, загальною номіналь�
ною вартістю 166 500,00 (сто шістдесят шість тисяч п’ятсот)
грн., який знаходиться за адресою: 76000, м. Івано�
Франківськ, вул. Галицька, 7 (код за ЄДРПОУ 19390819).

Фондом державного майна України прийнято рішення
про приватизацію державної частки у статутному фонді
ТОВ «Дельфін$2001» розміром 27,07%, яке знаходить�
ся за адресою: АРК, 98654, м. Ялта, с. Відрядне, вул.
Дніпровська, 5 (код за ЄДРПОУ 31505542).

Фондом державного майна України прийнято рішен�
ня про приватизацію державного пакета акцій ВАТ АКБ
«АВТОКРАЗБАНК» кількістю простих іменних акцій 246
400 (двісті сорок шість тисяч чотириста) штук, сумарною
номінальною вартістю 24 640,00 (двадцять чотири тисячі
шістсот сорок) гривень та привілейованих акцій 5 000
(п’ять тисяч) штук, сумарною номінальною вартістю
500,00 (п’ятсот) гривень, яке знаходиться за адресою:
Україна, 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київ�
ська, 8 (код за ЄДРПОУ 20046323).

Фонд державного майна України повідомляє, що пакет
акцій АКБ «Меркурій» у кількості 3 750 (три тисячі сім�
сот п’ятдесят) штук, який знаходиться за адресою: Укра�
їна, 61064, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 123 (код за
ЄДРПОУ 14360386), приватизований шляхом викупу за
1 980,00 гривень. Покупець — фізична особа.

Фонд державного майна України повідомляє, що по�
вторні аукціони з продажу державних пакетів акцій спі$
льного українсько$англо$російського підприємства
у формі акціонерного товариства закритого типу
«Топазімпекс» у кількості 120 штук, що становить 5,53%
статутного фонду товариства та АБ «АвтоЗАЗбанк» у
кількості 15 966 штук, що становить 0,05% статутного капі�
талу банку (публікації в газеті «Відомості приватизації»
від 01.09.2004 № 34 (322) відбудуться 14 жовтня 2004
року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової,
15. Аукціони будуть проведені ДАК «Національна мере�
жа аукціонних центрів».

Фондом державного майна України прийнято рішення
про приватизацію державного пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Концерн$Електрон» кіль�
кістю 4 000 (чотири тисячі) штук загальною номінальною
вартістю 14 000 (чотирнадцять тисяч) грн., яке знахо�
диться за адресою: Україна, 79000, м. Львів, вул. Стро�
женка, 32, код за ЄДРПОУ 13801109.

Фондом державного майна України прийнято рішення
про приватизацію державного пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «СВІТ» кількістю 53 (п’ятде�
сят три) штуки загальною номінальною вартістю 212,00
(двісті дванадцять) грн., яке знаходиться за адресою:
Україна, 69118, м. Запоріжжя, вул. Гаврилова, 14, код за
ЄДРПОУ 01473864.

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

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Майно заводського клубу, здоровпункту, заводської бібліо�

теки, заводської їдальні, що знаходиться на балансі ВАТ
«Енко», за адресою: м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3. Об’єкт
приватизовано юридичною особою за 3 598,8 грн., у т. ч.
ПДВ — 599,8 грн.

 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів пекарні № 4 (будівлі та спору�

ди), що знаходяться на балансі Криворізької дирекції заліз�
ничних перевезень державного підприємства  Придніпров�
ської залізниці, за адресою: м. Апостолове, вул. Вокзальна,
43а. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 12 384,0
грн., у т. ч. ПДВ — 2 064,0 грн.

 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення з підвалом загальною

площею 352,8 м2, що знаходиться на балансі виробничої оди�
ниці «Дружківкатепломережа» обласного комунального під�
приємства «Донецьктеплокомуненерго», за адресою: м. Дру�
жківка, вул. Леніна, 22. Об’єкт приватизовано фізичною осо�
бою за 52 258,80 грн., у т. ч. ПДВ — 8 709,80 грн.

 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину № 44, що знаходиться на балансі Зна�

м’янського ДВТПРП і орендується ПП Матвієнко Н. Л., за ад�
ресою: м. Знам’янка, вул. Куйбишева, 19, на центральному
ринку. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 10 675,2
грн., у т. ч. ПДВ — 1 779,2 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення магазину і частина під�
валу загальною площею 809,2 м2, що знаходяться на балансі
ВАТ «Червона зірка», за адресою: м. Кіровоград, вул. 50 років
Жовтня, 25. Об’єкт приватизовано фізичною особою за
489 240,0 грн., у т. ч. ПДВ — 81 540,0 грн.

 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівлі магазину загальною площею 76,7 м2, що знаходяться

на балансі ДП «Дрогобицький солеварний завод», за адресою:
м. Дрогобич, вул. Солоний Ставок, 23. Об’єкт приватизовано
фізичною особою за 7 002,0 грн., у т. ч. ПДВ — 1 167,0 грн.

 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення, що знаходяться на балансі ДП

НВКГ «Зоря�Машпроект», за адресою: м. Миколаїв, вул. Но�
возаводська, 2. Об’єкт приватизовано юридичною особою
за 761 892 грн., у т. ч. ПДВ — 126 982 грн.

 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 128,7 м2 за адресою: м.

Хмельницький, вул. Тернопільська, 22/1. Об’єкт приватизо�
вано фізичною особою за 70 200 грн., у т. ч. ПДВ — 11 700 грн.

м. КИЇВ
Нежитловий будинок загальною площею 1981,7 м2 за ад�

ресою: вул. Литвиненко�Вольгемут, 4а. Об’єкт приватизова�
но юридичною особою за 2 530 560 грн., у т. ч. ПДВ — 421 760
грн.

Нежитлові приміщення загальною площею 329,1 м2 за ад�
ресою: провул. Бехтерівський, 6, літ. А. Об’єкт приватизо�
вано юридичною особою за 1 083 638,40 грн., у т. ч. ПДВ —
180 606,40 грн.

Нежитловий будинок загальною площею 670,1 м2 за адре�
сою: Оболонський просп., 36б, літ. А. Об’єкт приватизовано юри�
дичною особою за 1 199 245,20 грн., у т. ч. ПДВ — 199 874,20 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Закревського, 47,
літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 227 400,00
грн., у т. ч. ПДВ — 37 900,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: просп. Лісовий, 23,
літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 66 254,40
грн., у т. ч. ПДВ — 11 042,40 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Жукова, 27, літ. А.
Об’єкт приватизовано юридичною особою за 110 400,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 18 400,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Закревського,
51/2, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за
457 424,40 грн., у т. ч. ПДВ — 76 237,40 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Будищанська, 7,
літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 597 000,00
грн., у т. ч. ПДВ — 99 500,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Радистів, 54, літ.
А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 74 040,00
грн., у т. ч. ПДВ — 12 340,00 грн.

Аукціон

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Адміністративно�побутовий будинок площею 254,8 м2 за

адресою: м. Горохів, вул. Щорса, 17б. Об’єкт приватизовано
юридичною особою за 9 306,0 грн., у т. ч. ПДВ — 1 551,0 грн.

 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Окремо розташована будівля колишнього кафе «Орбіта»,

що знаходиться на балансі структурного підрозділу ДП «ВО
Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова», ДП
«Павлоградський механічний завод», за адресою: м. Павло�
град, вул. Нова, 2а. Об’єкт приватизовано юридичною осо�
бою за 399 023,0 грн., у т. ч. ПДВ — 66 503,83 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовано�прибудоване нежитлове приміщення магазину

загальною площею 888,5 м2, що знаходиться на балансі ДП
«Головне управління робітничого постачання підприємств ву�
гільної галузі», за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 172.
Об’єкт приватизовано юридичною особою за 551 054,0 грн.,
у т. ч. ПДВ — 91 842,33 грн.

Ремонтно�слюсарна майстерня МРС�АТ, на шасі автомобі�
ля ЗІЛ�131, держ. № 29�52 ДОП, що знаходиться на балансі
ВАТ «Донецьке АТП�11455», за адресою: м. Донецьк, вул.
Сеченова, 31. Об’єкт приватизовано юридичною особою за
8 779,80 грн., у т. ч. ПДВ — 1 463,30 грн.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Комплекс будівель, споруд та майно паливного складу № 12,

що знаходиться на балансі ЗАТ «Закарпатське облпаливо», за
адресою: м. Хуст, вул. Сливова, 40. Об’єкт приватизовано фі�
зичною особою за 316 397 грн., у т. ч. ПДВ — 52 733 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину № 12, яка знаходиться на балансі Котов�

ського державного торговельно�виробничого підприємства
робітничого постачання, за адресою: м. Первомайськ, вул.
Гагаріна, 12.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина приміщення адміністративної будівлі, що оренду�

ється Черкаською філією АБ «Київська Русь», за адресою: м.
Черкаси, вул. Смілянська, 23.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення площею 68,25 м2 за адресою: вул.

Гончара, 38, літ. А.
Нежитловий будинок площею 1953,0 м2 за адресою: вул.

Сімферопольська, 13а.
Нежитловий будинок площею 431,0 м2 за адресою: вул. Ста�

ровокзальна/Жилянська, 13/146, А, А2.
Нежитлове приміщення площею 174,9 м2 за адресою: вул.

Прирічна, 11, літ. А.
Нежитлове приміщення площею 125,8 м2 за адресою: просп.

Правди, 66, літ. А.
Нежитлове приміщення площею 455,1 м2 за адресою: вул.

Прирічна, 11, літ. А.
Нежитлове приміщення площею 215,6 м2 за адресою: просп.

Героїв Сталінграда, 39в, літ. А.
Нежитлове приміщення площею 92,3 м2 за адресою: вул.

Приозерна, 2, літ. А.
Нежитловий будинок (котельня) площею 74,6 м2 за адре�

сою: АРК, м. Алупка, вул. Калініна, 11.
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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
Нежитловий будинок (спальний корпус) площею 393,3 м2

за адресою: АРК, м. Алупка, вул. Ялтинська, 27, к. 6, 7.
Нежитлові будинки площею 1 373,5 м2 за адресою: м. Алу�

пка, Севастопольське шосе, 8, к. 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20.
Нежитловий будинок (гараж) площею 127,6 м2 за адресою:

АРК, м. Алупка, Севастопольське шосе, 8, к. 11, літ. Б.
Нежитловий будинок (лікувальний корпус) площею 255,0 м2

за адресою: АРК, м. Алупка, вул. Ялтинська, 27, к. 27�1, літ. Б.
Нежитловий будинок (споруда) площею 308,4 м2 за адре�

сою: АРК, м. Алупка, вул. Ялтинська, 27, к. 27.
Нежитлове приміщення площею 174,6 м2 за адресою: вул.

Кудрявська, 23, літ. Г.
Нежитлове приміщення площею 154,0 за адресою: вул. Ма�

ла Житомирська, 20, літ. Е.
Нежитлове приміщення площею 118,1 м2 за адресою: вул.

Хрещатик, 50г.
Нежитлове приміщення площею 681,3 м2 за адресою: пров.

Ярославський, 1/3, літ. Л.
Нежитлове приміщення площею 344,0 м2 за адресою: вул.

Порика, 13, літ. А.
Нежитлове приміщення площею 499,31 м2 за адресою: вул.

Прирічна, 11а.
Нежитлове приміщення площею 619,7 м2 за адресою: вул.

Червоноармійська, 102, літ. У.
Нежитлове приміщення площею 343,6 м2 за адресою: вул.

Приозерна, 2, літ. А.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
про  повторний продаж за конкурсом майна,
що належить Автономній Республіці Крим —

групи  інвентарних об’єктів — підземних
газорозподільчих устаткувань і мереж

газопостачання, обладнання групових розподільчих
пристроїв у кількості 262 одиниць (що є у наявності),

що не увійшли до статутного фонду ВАТ «Керчгаз»
у процесі приватизації та знаходяться на його

балансі (початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: підземне газорозподільче устаткування (ГРУ)

і мережі газопостачання, обладнання групових розподільчих
пристроїв у кількості 262 одиниць (що є у наявності), що не
увійшли до статутного фонду  ВАТ «Керчгаз».

Адреса об’єкта: Автономна Республіка Крим, м. Керч, смт
Леніне.

Балансоутримувач: ВАТ «Керчгаз».
Адреса балансоутримувача: Автономна Республіка Крим,

м. Керч, вул. Чкалова, 151а.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 03348130.
Відомості про об’єкти: інженерно�технічні споруди, до скла�

ду яких входять об’єкти, розміщені у селитебних зонах на
прибудинкових територіях багатоповерхових будівель з під�
вітряної сторони щодо житлових будинків. Земельні ділянки
під ГРУ відокремлені. Територія виробничої зони під кожною
ГРУ огороджена за периметром ґратчастими залізобетон�
ними панелями для аерації. Територія всередині кожної ді�
лянки частково заасфальтована.

Об’єкти приватизації Кількість

Підземне газорозподільче
устаткування (ГРУ) 89
Мережі газопостачання 103
Обладнання 70
Усього: 262

Усі об’єкти функціонально взаємозалежні між собою.
Загальна вага підземних резервуарів (що є у наявності)

513,779 т.
У складі ГРУ ємності  у кількості 318 одиниць.
Підземний газопровід призначений для подачі газу з ре�

зервуарів ГРУ у житлові будинки. Глибина залягання газо�
проводу — до 1,2 м.

Усього 103 одиниці підземних мереж газопостачання, всі
одиниці є у наявності. Загальна вага конструкцій 96 т.

Усього 70 одиниць обладнання. Загальна вага конструкцій
3,0 т.

На поверхні землі розташовані редукційні голівки з кожу�
хом від підземного резервуара для збереження газу.

Загальна кількість редукційних голівок з кожухом дорівнює
загальній кількості підземних ємностей.

Вага однієї голівки з кожухом 220 кг.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 337 645,00 (триста

тридцять сім тисяч шістсот сорок п’ять) грн.
ПДВ — 67 529,00 (шістдесят сім тисяч п’ятсот двадцять

дев’ять) грн.
Початкова вартість продажу (з урахуванням ПДВ) —

405 174,00 (чотириста п’ять тисяч сто сімдесят чотири)
грн.

Умови продажу: протягом одного місяця з моменту укла�
дення договору купівлі�продажу укласти зі спеціалізованою
організацією  договір про дегазацію демонтованого облад�
нання та надати  погоджений  з ВАТ «Керчгаз» графік демо�
нтажу; провести відповідно до графіку демонтаж підземних
газорозподільчих устаткувань і мереж газопостачання, об�
ладнання групових розподільчих пристроїв відповідно до ін�
вентаризаційної відомості  у кількості 262 одиниць (провес�
ти демонтаж парканних плит, стовпів, воріт, транспортувати
демонтовані матеріали, демонтувати кожухи, редукційні го�
лівки, запірну арматуру, розкрити асфальтове покриття, об�
різати підземний газопровід і заземлення, демонтувати єм�
ності і фундаментні блоки); здійснити роботи з благоустрою
території: провести зворотнє засипання котлованів із плану�
ванням і ущільненням; по закінченні усіх робіт надати у Фонд
майна Автономної Республіки Крим акт ліквідації об’єктів,

погоджений з ВАТ «Керчгаз»; протягом двох місяців з моме�
нту укладення договору купівлі�продажу надати благодійну
допомогу у розмірі 5 000 грн. Керченському туберкульозному
диспансеру для проведення капітального ремонту шляхом пе�
рерахування зазначеної суми на р/р Керченського міського
онкологічного диспансеру № 35422016001424 в Управлінні Де�
ржказначейства в АРК, м. Сімферополь, МФО 824026, код за
ЄДРПОУ 02007466, призначення платежу: капітальний ремонт
Керченського туберкульозного диспансеру; покупець зобо�
в’язаний подати до конкурсної комісії план приватизації об’�
єкта, в якому зазначаються: назва і місцезнаходження об’єк�
та; відомості  про покупця (основний вид діяльності, фінан�
сові показники діяльності підприємства та ін.);  запропоно�
вана покупцем ціна придбання об’єкта; зобов’язання щодо
виконання умов конкурсу,  додаткові зобов’язання щодо по�
дальшої експлуатації об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви на участь у конкурсі у сумі 17
грн. і кошти за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37187020016362 в Управлінні Державного казначейст�
ва в АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО
824026, одержувач — Фонд майна Автономної Республіки
Крим.

Кошти у сумі 40 517,40 грн., що становить 10% початкової
вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37323000016362 в Управ�
лінні Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь, код
за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026, одержувач — Фонд май�
на Автономної Республіки Крим.

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

Конкурс відбудеться 19 жовтня  2004 року об 11.00 за
адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
Фонд майна Автономної Республіки Крим.

Приймання  заяв на участь у конкурсі припиняється за сім
днів до дати проведення конкурсу.

Довідки за адресою: 95015, Сімферополь, вул. Севасто�
польська, 17, Фонд майна АРК, каб. 36, тел. 24�13�19.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності

— окремо розташованої будівлі, побудов та споруд
Назва об’єкта: окремо розташована будівля корисною пло�

щею 71,9 м2, побудови корисною площею 118,7 м2 та споруди.
Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама�

торськ, вул. В. Садова, 77а.
Балансоутримувач: Управління житлового та комунального

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 500 грн., ПДВ —
1 900 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 11 400 грн.

Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитись з умо�
вами аукціону; утримання об’єкта та прилеглої території в
належному санітарно�технічному стані; об’єкт не підлягає від�
чуженню та передачі в оренду тощо іншим юридичним і фі�
зичним особам без збереження зобов’язань, на яких він був
придбаний; продаж об’єкта приватизації юридичним та фі�
зичним особам здійснюється за грошові кошти; покупець
зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з підготов�
кою об’єкта до приватизації.

Грошові кошти в розмірі 1 140 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37326005002516 в УДК у Донецькій області, м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач: Управління жит�
лового та комунального господарства.

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

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р № 3718302202516 в УДК у Донецькій
області, МФО 834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач:
Управління житлового та комунального господарства.

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

Прийняття заяв на участь припиняється за 3 дні до прове�
дення аукціону.

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності

— окремо розташованої будівлі
Назва об’єкта: окремо розташована будівля корисною пло�

щею 4 091,6 м2.
Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама�

торськ, вул. Уральська, 12.
Балансоутримувач: Управління житлового та комунального

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 94 100 грн., ПДВ —
18 820 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 112 920 грн.

Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитись з умо�
вами аукціону; утримання об’єкта та прилеглої території в
належному санітарно�технічному стані; об’єкт не підлягає від�

чуженню та передачі в оренду тощо іншим юридичним і фі�
зичним особам без збереження зобов’язань, на яких він був
придбаний; продаж об’єкта приватизації юридичним та фі�
зичним особам здійснюється за грошові кошти; покупець
зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з підготов�
кою об’єкта до приватизації.

Грошові кошти в розмірі 11 292 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37326005002516 в УДК у Донецькій області, м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач: Управління жит�
лового та комунального господарства.

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

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р № 3718302202516 в УДК у Донецькій
області, МФО 834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач:
Управління житлового та комунального господарства.

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

Прийняття заяв на участь припиняється за 3 дні до прове�
дення аукціону.

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта

державної  власності — групи будівель і споруд та
майна колишнього дитячого садка

Назва об’єкта: група будівель і споруд та майно колишньо�
го дитячого садка.

Місцерозташування: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, с.
Гаврилівка, вул. Космонавтів, 17.

Балансоутримувач: Дружківська колективна промислово�
торговельна фірма по виробництву порцеляни «Ранок»; код
за ЗКПО балансоутримувача 00310315.

Адреса балансоутримувача: 84260, Донецька обл., м. Дру�
жківка, вул. Педагогічна, 1.

Відомості про об’єкт: група будівель і споруд та майно ко�
лишнього дитячого садка.

До складу об’єкта приватизації входять:
будівля колишнього дитячого садка площею 1 735,5 м2 з

ґанками;
сарай Б�1 загальною площею 40 м2;
сарай В�1 загальною площею 49 м2;
навколо об’єкта приватизації знаходиться огорожа за�

гальною площею 9 992,1 м2 та замощення загальною пло�
щею 1 606,2 м2; земельна ділянка площею — 10 000 м2;

майно — 402 одиниці; обладнання — 30 одиниць.
Вартість об’єкта без ПДВ — 37 442 грн., ПДВ — 7 488,40

грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 44 930, 40

грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території в

належному санітарному стані; укладення договорів на комуна�
льні послуги з експлуатаційними організаціями; об’єкт не під�
лягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та
фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких він був
придбаний; продаж об’єкта приватизації юридичним та фізи�
чним особам здійснюється за грошові кошти.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться в відді�
лення Державного казначейства в Донецькій обл. на р/р №
37184561900059, МФО 834016, код за ЗКПО 24166521, одер�
жувач — Північно�Донецьке представництво ФДМУ у м. Кра�
маторську.

Грошові кошти у розмірі 4 493 грн. 04 коп., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться
в відділення Державного казначейства в Донецькій обл. на
р/р № 37319007000125, МФО 834016 код за ЗКПО 24166521,
одержувач — Північно�Донецьке представництва ФДМУ у м.
Краматорську.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації у газеті «Відомості приватизації» за адре$
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катери$
нича, 13/1 о 10.00.

Приймання заяв на участь припиняється  за 3 дні до про�
ведення аукціона.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.
Краматорськ Донецької обл., вул. Катеринича, 13/1 у робочі
дні.

Ознайомлення з об’єктом приватизації проводиться за уча�
стю спеціаліста органа приватизації.

Додаткову інформацію можна одержати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за вищевказаною адресою та за тел. 3�13�55.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — нежитлового підвального приміщення
Назва об’єкта: нежитлове підвальне приміщення держав�

ної власності.
Відомості про об’єкт: нежитлове підвальне приміщення

державної власності, вбудоване у житловий будинок площею
69,2 м2.

Місцерозташування: 84300, м. Краматорськ Донецької об�
ласті, вул. В. Садова, 62.
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Балансоутримувач: Північно�Донецьке представництво Фо�
нду держмайна України, код за ЗКПО 23032971, м. Крама�
торськ, вул. Катеринича, 13/1.

Вартість об’єкта без ПДВ — 1 828 грн., ПДВ — 365,60 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 2 193,60 грн.
Умови продажу:
утримання приміщення та прилеглої території в належ�

ному санітарному стані; укладення договорів на комуна�
льні послуги з експлуатаційними організаціями; об’єкт не
підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юриди�
чним та фізичним особам без збереження зобов’язань,
на яких він був придбаний; продаж об’єкта приватизації
юридичним та фізичним особам здійснюється за гро�
шові кошти.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться в відді�
лення Державного казначейства в Донецькій обл. на р/р №
37184561900059, МФО 834016, код за ЗКПО 24166521, одер�
жувач — Північно�Донецьке представництво ФДМУ у м. Кра�
маторську.

Грошові кошти у розмірі 219 грн. 36 коп., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в від�
ділення Державного казначейства в Донецькій обл. на р/р №
37319007000125, МФО 834016, код за ЗКПО 24166521, одер�
жувач — Північно�Донецьке представництво ФДМУ у м. Кра�
маторську.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації у газеті «Відомості приватизації» за адре$
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катери$
нича, 13/1 о 10.00.

Приймання заяв на участь припиняється  за 3 дні до про�
ведення аукціону.

Заяви на участь у аукціоні приймаються за адресою: м. Кра�
маторськ Донецької обл., вул. Катеринича, 13/1 у робочі дні.

Ознайомлення з об’єктом приватизації проводиться за уча�
стю спеціаліста органу приватизації.

Додаткову інформацію можна одержати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за вищевказаною адресою та за тел. 3�13�55.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта

комунальної власності — приміщення магазину
загальною площею 91,90 м2

( ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 04342074.
Назва об’єкта: приміщення магазину загальною площею

91,90 м2, що знаходиться на балансі  Спартаківської сільської
ради.

Адреса: Донецька обл., Ясинуватський район, Спартаків�
ська сільська рада, ст. Донецьк�Сєверний, вул. Привокзаль�
на, 18.

Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення магазину за�
гальною площею 91,90 м2, розташоване на першому поверсі
5�поверхового житлового будинку, рік забудови — 1987.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 930,25 грн., ПДВ —
1 786,05 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
10 716,30 грн.

Умови продажу:
умови подальшого використання визначає покупець; утри�

мувати об’єкт у належному технічному та санітарному стані;
об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з
додержанням умов, на яких він був придбаний.

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

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 1 072 грн.,  вносяться на р/р № 37313008000034
банк: УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій об�
ласті.

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

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

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. 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)
304�75�27.

В інформації Регіонального відділення Фонду держав�
ного майна України по Донецькій області, опублікованій в
газеті «Відомості приватизації» від 20.08.2004  № 32 (320),
про повторний продаж на аукціоні об’єкта групи А — окре�
мого індивідуально визначеного майна — групи інвента$
рних об’єктів ліквідовуємої шахти «Лісова», що знахо�
диться на балансі ДП «Донвуглереструктуризація», адре�
су об’єкта слід читати: «Донецька обл.,  м. Торез,  вул.
Шепетовська, 15».

Далі за текстом.

В інформаційному повідомленні про продаж на аукці�
оні об’єктів групи А, надрукованому у газеті «Відомості
приватизації» від 11.08.2004 № 31 (319):

1. Назва об’єкта: одноповерхова нежитлова будівля за
адресою: Запорізька обл., Великобілозірський район, с.
Велика Білозерка, вул. Мелітопольська, 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
за адресою: Запорізька обл., Великобілозірський ра�
йон, с. Велика Білозерка, вул. Мелітопольська, 47, за&
мість слів: «площа земельної ділянки під будівлею та спо�
рудами згідно з технічним паспортом — 1 900,0 м2» слід
читати: «площа земельної ділянки під будівлею та спо�
рудами згідно з технічним паспортом — 2 057,0 м2».

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі магазину
№69, що знаходиться на балансі Шевченківського

державного комерційно$виробничого підприємства
робітничого постачання

(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: будівля магазину № 69, що знаходиться на

балансі Шевченківського державного комерційно�
виробничого підприємства робітничого постачання.

Адреса об’єкта: 26200, Кіровоградська обл., м. Мала Ви�
ска, вул. Жовтнева, 165.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача та його адреса:
01101476; 20700, Черкаська обл., м. Сміла, пр. Лобачевсько�
го, 1а.

Відомості про будівлю (споруду, приміщення): окремо роз�
ташована одноповерхова будівля з черепашнику.

Площа земельної дiлянки: земельна ділянка не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 4 354,0 грн., ПДВ —

870,8 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 5 224,8 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних

осіб.
Умови продажу: використання об’єкта без збереження пе�

рвісного призначення.
Учасники аукціона вносять грошові кошти в розмірі 522,48

грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта при�
ватизації, на р/р № 37312002000547 в УДК у Кiровоградськiй
областi, МФО 823016, код 13747462, отримувач — Регіональ�
не відділення ФДМУ по Кіровоградській області.

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

Термін прийняття заяв: до 11 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 15 жовтня 2004 року за адре$

сою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, Регіональне
відділення ФДМУ по Кіровоградській області об 11.00.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі хлібозаводу

(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: будівля хлібозаводу, що знаходиться на ба�

лансі Помічнянського державного торговельно�виробничого
підприємства робітничого постачання.

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

Балансоутримувач: Помічнянське державне торговельно�
виробниче підприємство робітничого постачання.

Адреса балансоутримувача: 27030, Кіровоградська обл., До�
бровеличківський район, м. Помічна, вул. Чернишевського, 3.

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

цегляна будівля площею 1 658 м2.
Площа земельної дiлянки: 0,45 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 243,40 грн., ПДВ

— 2 248,68 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 13 492,08 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних

осіб.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає

покупець; питання права користування або власності земе�
льною ділянкою під об’єктом вирішується новим власником
після укладення договору купівлі�продажу об’єкта самостій�
но в порядку, встановленому чинним законодавством.

Учасники аукціона вносять грошові кошти в розмірі 1 349,20
грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта при�
ватизації, на р/р № 37312002000547 в УДК у Кiровоградськiй
областi, МФО 823016, код 13747462, отримувач — Регіональ�
не відділення ФДМУ по Кіровоградській області.

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

Термін прийняття заяв: до 11 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 15 жовтня 2004 року за адре$

сою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, Регіональне
відділення ФДМУ по Кіровоградській області об 11.00.

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

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

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж  на  аукціоні об’єкта державної власності
— приміщення 2$го та 3$го поверхів адміністративного

корпусу загальною площею 1 359,3 м2

Назва об’єкта: приміщення 2�го та 3�го поверхів адмініст�
ративного корпусу загальною площею 1 359,3 м2, що знахо�
диться на балансі ЗАТ «Пластмасфурнітура».

Адреса об’єкта: Львівська обл., Городоцький р�н, с. Брат�
ковичі, вул. Заводська,1б.

Балансоутримувач: ЗАТ «Пластмасфурнітура», ЗКПО
5502798. Юридична адреса: м. Львів, вул. Чигиринська, 42.

Відомості про об’єкт: приміщення 2�го та 3�го поверхів у
триповерховій капітальній будівлі, збудованій в 1970�х ро�
ках. Земельна ділянка не виділена.

Питання землекористування вирішуватиметься покупцем
після укладення  договору купівлі�продажу об’єкта згідно з
чинним законодавством.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 73 522 грн., ПДВ —
14 704,40 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 88 226,40 грн. (вісімдесят вісім тисяч двісті двад$
цять шість гривень сорок копійок).

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок № 37180500900001 в УДК у Львівській області.
Банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львів�
ській  області, ЗКПО 20823070.

 Сума грошових коштів  у  розмірі 10% початкової ціни про�
дажу об’єкта, що становить 8 822,64 грн.,  вноситься на раху�
нок № 37310009000186 в УДК у Львівській області. Банк оде�
ржувача — УДК у Львівській області, МФО 825014. Одержу�
вач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області, ЗКПО 20823070.

Умови продажу: об’єкт приватизації відчужується  згідно з
чинним законодавством зі збереженням умов, на яких він
був придбаний.

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

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

Аукціон буде проведено через 30 календарних днів з
дня публікації цієї інформації у газеті «Відомості прива$
тизації» об 11$й годині.

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

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

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні державного майна — цілісного
майнового комплексу завод «Горизонт», вилученого за

рішенням господарського суду
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс завод «Гори�

зонт».
Адреса:  94500, Луганська обл., м. Красний Луч, вул. Пого�

релова, 5.
Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входять: адміністра�

тивна будівля з прибудовою площею 268,1 м2, будівля — 147,0
м2, будівля цеху складання замків з прибудовою та підвалом
— 96,1 м2, будівля кочегарки — 85,8 м2, будівля лазні — 158,1
м2, будівля компресорної з прибудовою — 62,7 м2, будівля
майстерні ЕМО з прибудовою — 116,9 м2, будівля градирні
— 23,0 м2, будівля ливарного цеху — 643,5 м2, будівля ливар�
ного цеху — 734,8 м2, будівля інструментального цеху з при�
будовами — 750,5 м2, будівля складального цеху — 423,9 м2,
будівля гаража — 20,8 м2, будівля гаража — 77,0 м2, будівля
гаража — 59,7 м2, будівля будгрупи — 163,7 м2, будівля скла�
ду — 228,5 м2, будівля складу — 98,0 м2, будівля прохідної —
27,1 м2, будівля їдальні площею 199,6 м2, будівля кочегарки —
12,7 м2, огорожа, вбиральня, сарай, обладнання та інше май�
но. Питання землекористування вирішується покупцем після
укладання договору купівлі�продажу згідно з чинним законо�
давством.

Основні напрями діяльності підприємства: виробництво
замків.

Основні показники діяльності підприємства станом на
30.06.2004: заборгованість дебіторська —; заборгованість
кредиторська —.

Початкова ціна продажу — 429 122,41 грн.

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

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

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
Умови продажу: утримання будівель та прилеглої території у

належному санітарно�технічному стані; збереження майна (у т.
ч. архівної документації), що належить ЗАТ завод «Горизонт» та
іншим стороннім особам і перебуває на території ЦМК, за
зверненнями власників передати таке майно ( у т. ч. архівну
документацію) уповноваженим особам; об’єкт не підлягає від�
чуженню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним
особам без збереження зобов’язань, на яких його було при�
дбано; переможець аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону, або укладення договору купівлі�продажу,
сплачує продавцю неустойку у розмірі 20 відсотків від кінцевої
ціни продажу об’єкта на аукціоні; покупець відшкодовує ви�
трати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

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

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37183506900001 в УДК у Луганській обл., МФО 804013, код
13398493, одержувач — Регіональне відділення Фонду держав�
ного майна України по Луганській області. Грошові кошти у роз�
мірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта (42 912 грн.),
вносяться на р/р № 37316006000535 в УДК у Луганській обл.,
МФО 804013, код 13398493, одержувач — Регіональне відділен�
ня Фонду державного майна України по Луганській області.

Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опуб�
лікування цієї інформації.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його знахо�
дження.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ�
не відділення Фонду державного майна України по Лугансь�
кій області. Адреса: м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизня�
ної війни, 3а, каб. 201, тел. 58�53�39.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів групи А

(вартість продажу зменшена на 30%)
1. Назва об’єкта: приміщення філії АКАБ «Україна» (час$

тина приміщення контори СТОВ «Родина» (п’ять кімнат і
коридор).

Адреса об’єкта: Миколаївська обл., Баштанський р�н, с.
Привільне, вул. Леніна, 14.

Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення на першому
поверсі двоповерхової будівлі, рік будівництва — 1950, зага�
льна площа 178,5 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 164 грн., ПДВ —
632,8 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
3 796,8 грн.

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

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

2. Назва об’єкта: приміщення філії АКАБ «Україна» (час$
тина приміщення контори СТОВ «Авангард» (дві кімнати).

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

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 358 грн., ПДВ —
271,6 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 629,6 грн.

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

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

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

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184003000049, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Миколаївській області, код за ЄДРПОУ 20917284,
банк: Управління Державного казначейства у Миколаївській
області, МФО 826013.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода�
жу об’єкта приватизації вносяться на р/р № 37318006000049,
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській
області, код за ЄДРПОУ 20917284, банк: Управління Держав�
ного казначейства у Миколаївській області, МФО 826013.

Термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 27 календа�
рних днів від дня опублікування цієї інформації (з 8.00 до
17.00). Заява подається уповноваженою особою підприємст�
ва особисто.

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

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

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —
нежитлового приміщення, що знаходиться на балансі

ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод»
Hазва об’єкта: нежитлове приміщення.
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 46.

Балансоутримувач: ВАТ «Полтавський турбомеханічний за�
вод».

Відомості про будівлю та земельну ділянку: нежитлове  при�
міщення  розташоване  на першому поверсі житлового бу�
динку, загальною площею 61,0 м2, в центральній частині міс�
та. Рік будівництва — 1957. На момент оцінки приміщення не
використовується. Інформація щодо виділення земельної ді�
лянки під вбудоване нежитлове приміщення на першому по�
версі в будинку по вул. Жовтнева, 46, в архіві Полтавського
міського управління земельних ресурсів та земельного када�
стру відсутня.

Умови продажу:
забезпечувати відповідність об’єкта всім архітектурно�бу�

дівельним, санітарним, протипожежним нормам та вимогам,
а також вимогам екологічної  безпеки; питання користування
земельною ділянкою покупцем вирішується самостійно в
межах чинного законодавства; забезпечувати влаштування
прилеглої до об’єкта території; забезпечувати необхідні тех�
нічні умови експлуатації інженерних комунікацій об’єкта
(водогін, тепломережі, кабелі електропостачання і зв’язку,
системи каналізації, тощо), допуск ремонтних підрозділів до
водо�, газо�, енергопостачання та інших мереж, що прохо�
дять через об’єкт і не перебувають на балансі покупця; утри�
мувати в належному технічному стані конструктивні елементи
об’єкта приватизації, його привабливий зовнішній вигляд;
не проводити капітальний ремонт, реконструкцію, добудови,
зміни в архітектурі будівлі, в якій розташовано об’єкт привати�
зації без дозволу на це виконкому Полтавської міської ради і
погодження таких дій з іншими юридичними особами, у яких
ця будівля знаходиться на балансі; забезпечити створення
безпечних і нешкідливих умов праці на об’єкті  при  його
подальшій експлуатації; надавати продавцю необхідні
матеріали, відомості, документи щодо виконання умов цього
договору; при веденні виробничої діяльності виконувати
норми, встановлені чинним законодавством України, та пра�
вила, затверджені міськвиконкомом для виробничих
приміщень, вбудованих в житлові будинки; за зміни власни�
ка об’єкта приватизації обов’язки покладені на покупця
зберігають силу для нового власника; покупець зобов’яза�
ний погоджувати у відповідності до порядку надання держа�
вними органами приватизації згоди на подальше відчуже�
ння об’єктів, придбаних покупцями державного майна за
договорами купівлі�продажу, затвердженого наказом ФДМУ
від 30.03.2001 № 500, подальше відчуження об’єкта протягом
п’яти років з моменту підписання цього договору.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 111 200,00 грн.; ПДВ:
22 240,00 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
133 437,00 грн.

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

Грошові кошти у розмірі 13 343,70 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації вносяться  оде�
ржувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р  № 37310005000259.

Термін прийняття заяв: до 18 жовтня 2004 року включно за
адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23,  кімн. 409.

Аукціон буде проведено 22 жовтня 2004 року за ад$
ресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 43, об 11.00.

Ознайомитися  з  об’єктом  можна за місцем його розта�
шування.

Служба з організації та проведення аукціону за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Леніна 1/23, кімн. 419, тел. 56�35�55
(кімн. 409) Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Полтавській області
Аукціон з продажу об’єктів державної власності (гр.

А): будівля складу № 11 з очисною баштою ПОБ�3, що зна�
ходиться на балансі ВАТ «Веселоподільське ХПП» в смт Се�
менівка Полтавської області, вул. Леніна, 8б; будівля скла$
ду № 15, що знаходиться на балансі ВАТ «Веселоподільсь�
ке ХПП» в смт Семенівка Полтавської області, вул. Леніна,
8в; будівля складу № 19, що знаходиться на балансі ВАТ
«Веселоподільське ХПП» в смт Семенівка Полтавської об�
ласті, вул. Леніна, 8ж; будівля поточної, що знаходиться на
балансі ВАТ «Веселоподільське ХПП» в смт Семенівка Пол�
тавської області, вул. Леніна, 8с; будівля очисної башти
ПОБ$1, що знаходиться на балансі «Веселоподільське ХПП»
в смт Семенівка Полтавської області, вул. Леніна, 8ф; буді$
вля очисної башти ПОБ$2, що знаходиться на балансі ВАТ
«Веселоподільське ХПП» в смт Семенівка Полтавської об�
ласті, вул. Леніна, 8х; під’їзна залізнична колія 569,2 м,
що знаходиться на балансі ВАТ «Веселоподільське ХПП» в
смт Семенівка Полтавської області, вул. Леніна, 8я; будівля
складу № 22, що знаходиться на балансі ВАТ «Веселопо�
дільське ХПП» в смт Семенівка Полтавської області, вул.
Леніна, 8к; будівля насіннєво$очисної башти, що знахо�
диться на балансі ВАТ «Веселоподільське ХПП» в смт Семе�
нівка Полтавської області, вул. Леніна, 8у; будівля магази$
ну, що знаходиться на балансі ВАТ «Шушвалівське», яка роз�
ташована за адресою: Полтавська область, Глобинський ра�
йон, с. Шушвалівка, вул. Леніна, 1а; група інвентарних об’$
єктів: дві будівлі колишнього пожежного депо, що на бала�
нсі ВАТ «Глобинський цукровий завод», в м. Глобине, вул.
Заводська, 1, інформація про які була надрукована в газеті
від 20 серпня 2004 року № 32 (320), відбудеться 21 верес$
ня 2004 року об 11.00 за адресою: м. Полтава, вул.
Жовтнева, 43. Термін прийняття заяв: до 17 вересня 2004
року включно за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн.
409.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — одноповерхової будівлі — приміщення
кубової, що знаходиться на балансі Служби

будівельно$монтажних робіт і цивільних споруд
Одеської залізниці

(зниження ціни на 30%)
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 01071580;

65023, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.
Назва об’єкта: одноповерхова будівля — приміщення ку�

бової.
Адреса: 68542, Одеська область, Тарутинський район, ст.

Березине, вул. Привокзальна, 4а.
Інформація про об’єкт: окремо розташована кам’яна буді�

вля загальною площею 15,3 м2, висота приміщень — 2,8 м,
яка розташована у 200 м від залізничної станції Березине,
біля залізничної колії. Системи тепло�, водо� та електропос�
тачання відсутні. Рік будівництва — 1952. Земельна ділянка
окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 406,98 грн.
ПДВ — 81,40 грн.
Початкова вартість  продажу з урахуванням ПДВ —

488,38 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає

покупець; утримання об’єкта та прилеглої території у належ�
ному санітарно�технічному стані; відшкодування Регіональ�
ному відділенню ФДМУ по Одеській області витрат, пов’яза�
них з виготовленням технічної документації БТІ; питання від�
ведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішува�
тиметься після укладання договору купівлі�продажу об’єкта,
згідно з чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви 17 грн. та розрахунки за при�
дбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде�
ській області, одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про�
дажу об’єкта, що становить 48,84 грн., вноситься на р/р №
37316006000102, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде�
ській області, одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.

Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку прове�
дення аукціону.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» о 10$й годині за адре$
сою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, 2$й поверх.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування при сприянні Регіональ�
ного відділення Фонду державного майна України по Одесь�
кій області. Додаткову інформацію можна отримати за теле�
фоном 728�72�62 та у службі з організації по проведенню
аукціону — філія ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» — Одеський аукціонний центр.

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведення аукціону: філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» — Одеський аукціонний центр,
адреса: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, 2�й поверх, тел.
728�72�23.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні об’єкта державної
власності — будівлі лазні, що знаходиться на балансі

Служби будівельно$монтажих робіт
і цивільних споруд Одеської залізниці

(зниження ціни на 30%)
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 01071580;

65023, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.
Назва об’єкта: будівля лазні.
Адреса: 68542, Одеська область, Тарутинський район, ст.

Березине, вул. Жуковського,1а.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхо�

ва будівля з цегли загальною площею 64,0м2, висота примі�
щень — 2,8 м, яка розташована у 30 м від залізничної колії та
у 200 м від залізничної станції Березине. Системи тепло�,
водо� та електропостачання відсутні. Не функціонує. Рік буді�
вництва — 1969. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 397,76 грн.
ПДВ — 279,55 грн.
Початкова вартість  продажу з урахуванням ПДВ —

1 677,31 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; утри�

мання об’єкта та прилеглої території у належному санітарно�
технічному стані; відшкодування Регіональному відділенню
ФДМУ по Одеській області витрат, пов’язаних з виготовлен�
ням технічної документації БТІ; питання відведення земель�
ної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься після
укладання договору купівлі�продажу об’єкта, згідно з чинним
законодавством.

Плата за реєстрацію заяви 17 грн. та розрахунки за при�
дбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде�
ській області, одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про�
дажу об’єкта, що становить 167,73 грн., вноситься на р/р №
37316006000102, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде�
ській області, одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.

Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку прове�
дення аукціону.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» о 10$й годині за адре$
сою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська,15, 2$й поверх.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування при сприянні Регіональ�
ного відділення Фонду державного майна України по Одесь�
кій області. Додаткову інформацію можна отримати за теле�
фоном 728�72�62 та у службі з організації по проведенню
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аукціону — філія ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» — Одеський аукціонний центр.

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведення аукціону: філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» — Одеський аукціонний центр,
адреса: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, 2�й поверх, тел.
728�72�23.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні об’єкта державної

власності — обладнання їдальні, що знаходиться
на балансі ТОВ «Інтер$Авто»  (зниження ціни на 30%)

Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 32093929;
65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 223/225.

Назва об’єкта: обладнання їдальні.
Адреса: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 223/225.
Інформація про об’єкт: об’єкт складається з 13 одиниць

обладнання їдальні, яке раніше використовувалося: електро�
пекарна шафа ЭШ�4М, електроплита ПЭСМ�4, електроско�
ворода, електромармит МОХН, електром’ясорубка, картоп�
лечистка, 2 холодильні шафи 4�секційні КХС, холодильна
установка, шафа холодильна, касовий апарат ОКА�401, при�
лавок ПИ 04 та ванна для миття посуду.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 065,58 грн.
ПДВ — 413,12 грн.
Початкова вартість  продажу з урахуванням ПДВ —

2 478,70 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає

покупець.
Плата за реєстрацію заяви 17 грн. та розрахунки за при�

дбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код  20984091, банк УДК у Оде�
ській області, одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про�
дажу об’єкта, що становить 247,87 грн., вноситься на р/р №
37316006000102, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде�
ській області, одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.

Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку прове�
дення аукціону.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» о 10$й годині за адре$
сою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, 2$й поверх.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування при сприянні Регіональ�
ного відділення Фонду державного майна України по Одесь�
кій області. Додаткову інформацію можна отримати за теле�
фоном 728�72�62 та у службі з організації та проведенню
аукціону — філія ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» — Одеський аукціонний центр.

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведення аукціону: філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» — Одеський аукціонний центр,
адреса: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, 2�й поверх, тел.
728�72�23.

В інформаційних повідомленнях Регіонального відді�
лення ФДМУ по Харківській області про продаж на аукці�
оні об’єктів малої приватизації (група А):

цілісний майновий комплекс — Харківське державне
підприємство «Монтажник» за адресою: м. Харків, вул.
Транспортна колона, 6;

будівля філії АКАБ «Україна» загальною площею 67,9
м2 за адресою: Харківська обл., Вовчанський р�н, смт Ста�
рий Салтів, вул. Перемоги, 5;

автомобілі, що знаходяться на балансі ВАТ «Харківсь�
ке АТП № 16363», а саме: ЗІЛ�431410 ШЧ�ВЦП�3,6 №
258�09 ХА; ЗІЛ�431610 ШЧ�ВЦП�3,6 № 99�59 ХАН; ГАЗ�
5312 ШЧ�ВЦП�3,6 № 08�52 ХАЧ; ГАЗ�3307 ШЧ�ВЦП�3,6
№ 23�67 ХАЧ; ГАЗ�3307 ШЧ�ВЦП�3,6 № 36�54 ХАЦ за
адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160;

нежитлові приміщення загальною площею 359,2 м2 ви�
робничого будинку (літ. А�2), що знаходяться на балан�
сі Харківського державного приладобудівного заводу
ім. Т. Г. Шевченка, за адресою: м. Харків, вул. Власенка, 26;

будівля колишньої лікарні (літ. А�2) загальною площею
392,3 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Конгресівське»,
за адресою: Харківська обл., Золочівський р�н, с. Олек�
сандрівка, вул. Чадунелі, 5;

нежитлові приміщення другого поверху № 1—28 зага�
льною площею 411,2 м2 в літ. Д�2, що знаходяться на ба�
лансі ВАТ «Харківський автогенний завод», за адресою:
м. Харків, вул. Автогенна, 10,

які буди надруковані в газеті «Відомості приватизації»
від 20.08.2004 № 32 (320), слід читати: «Аукціон буде
проведено об 11.00 21 вересня 2004 року в приміщен$
ні Харківського аукціонного центру — філії Державної
акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних
центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.

Останній день приймання заяв — 17 вересня 2004 року».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів групи А

1. Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ$131 р/н 38$72 ХОЛ.
Адреса: Херсонська область, м. Каховка, вул. Мелітополь�

ська, 72.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «АТП�16506», але не

увійшов до його статутного фонду.
Характеристика об’єкта: рік випуску — 1983, тип машини

— ремонтні майстерні, колір хакі, вантажопідйомність — 5 т.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 7 549 грн.
ПДВ: 1 509,8 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ (стартова ціна): 9 058,8 грн.

Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 905,88 грн.

2. Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ$131 р/н 38$73 ХОЛ.
Адреса: Херсонська область, м. Каховка, вул. Мелітополь�

ська, 72.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «АТП�16506», але не

увійшов до його статутного фонду.
Характеристика об’єкта: рік випуску — 1983, тип машини

— вантажна, тип кузова — бортова, колір — хакі, вантажопід�
йомність — 5 т.

Вартість продажу без ПДВ: 8 036 грн.
ПДВ: 1 607,2 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ (стартова ціна): 9 643,2 грн.
Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для

участі в аукціоні: 964,32 грн.
3. Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ$131 р/н 81$87 ХОЛ.
Адреса: Херсонська область, м. Каховка, вул. Мелітополь�

ська, 72.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «АТП�16506», але не

увійшов до його статутного фонду.
Характеристика об’єкта: рік випуску — 1983, тип машини

— спеціальна ремонтно�механічна майстерня, тип кузова —
МК�131, колір — хакі, вантажопідйомність — 7 т.

Вартість продажу без урахування ПДВ: 9 710 грн.
ПДВ: 1 942 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ (стартова ціна) — 11 652 грн.
Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для

участі в аукціоні: 1 165,2 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний сплатити вартість ро�

біт, пов’язаних з підготовчою роботою з приватизації об’єкта.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро�

шові кошти.
Аукціон відбудеться на 31$й день з дня опублікування

інформації у газеті «Відомості приватизації» за адре$
сою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, о 10$й годині.

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 у Херсонській області, код банку — 852010.

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

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

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі картоплесховища

Назва об’єкта: будівля  картоплесховища.
Адреса:  Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Полубояро�

ва, 16.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт:  Ше�

петівське  ДТВПРП «Залізничник».
Відомості про об’єкт: загальна площа приміщень — 270,8

м2, земельна ділянка окремо під будівлю картоплесховища
не виділена.

Вартість об’єкта — 17 725 грн., ПДВ — 3 545 грн.
Початкова вартість продажу  з урахуванням ПДВ —

21 270 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго�

товленням технічної документації; покупцю, який визнаний
переможцем аукціону і відмовився від підписання протоколу
аукціону або договору купівлі�продажу, грошові кошти в роз�
мірі 2 127 грн., що становить 10% від початкової вартості
продажу об’єкта, не повертаються.

 Аукціон буде проведено 19 жовтня 2004 року за адре$
сою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в Регіональ$
ному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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

Грошові кошти в розмірі 2 127 грн., що становить 10% від
вартості продажу з урахуванням ПДВ, перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні групи інвентарних об’єктів:

приміщення кафе «Кондитерська», гірок, прилавків,
обладнання бару, холодильного прилавка

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів: приміщення ка�
фе «Кондитерська», гірки, прилавки, обладнання бару, холо�
дильний прилавок.

Адреса: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Залізнична,
36а.

Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт:  Ше�
петівське  ДТВПРП  «Залізничник».

Відомості про об’єкт: загальна площа приміщень — 51,7 м2,
земельна ділянка окремо під приміщення кафе не виділена.

 Вартість об’єкта — 3 518 грн., ПДВ — 703,6 грн.
Початкова вартість продажу  з урахуванням ПДВ —

4 221,6 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго�

товленням технічної документації; покупцю, який визнаний
переможцем аукціону і відмовився від підписання протоколу
аукціону або договору купівлі�продажу, грошові кошти в роз�
мірі 422,16 грн., що становить 10% від початкової вартості
продажу об’єкта, не повертаються.

Аукціон буде проведено 19 жовтня 2004 року за адре$
сою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в Регіональ$
ному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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

Грошові кошти в розмірі 422 грн. 16 коп., що становить 10%
від вартості продажу з урахуванням ПДВ, перераховуються
до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК
у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

 ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні приміщення магазину,

що знаходиться на балансі Уманського комунального
підприємства «Виробничого житлового

ремонтно$експлуатаційного управління № 1»
(комунальна   власність)

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Комарова, 3.
Код за ЄДРПОУ: 03356743.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: приміщення ма�

газину знаходяться на першому поверсі та в підвалі п’яти�
поверхового житлового будинку, рік забудови — 1966, група
капітальності — 1. Будинок підключений до мереж енергопо�
стачання, водопостачання, центрального опалення, міської ка�
налізації та зв’язку, газифікований. Загальна площа примі�
щення магазину 189,9 м2, у т. ч. І поверх — 96,8 м2; підвал —
93,1 м2.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу: подальше використання об’єкта покупець

вирішує самостійно; дотримання санітарно�екологічних норм
під час експлуатації; провести реєстрацію об’єкта в бюро
технічної інвентаризації; питання землекористування вирі�
шується покупцем самостійно, згідно з чинним законодавст�
вом після укладання договору купівлі�продажу.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 86 900 гривень, сума
ПДВ — 17 380 гривень.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
104 280 гривень.

Грошові кошти в розмірі 10 428 гривень, що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37317006001390
в УДК Черкаської області, МФО 854018, код 22790632, одержувач
коштів — представництво ФДМУ в м. Умань.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 гривень та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
3718005001390 в УДК Черкаської області, МФО 854018, код
22790632, одержувач коштів — представництво ФДМУ в м.
Умань.

Термін прийняття заяв:  до 11 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 15 жовтня 2004 року об 11$й

годині в приміщенні виробничо$житлового ремонтно$
експлуатаційного управління № 2, за адресою: м.
Умань, вул. Горького, 19.

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

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

Служба з організації та проведення аукціону: представни�
цтво ФДМУ в м. Умані, адреса: 20300, Черкаська обл., м.
Умань, вул. Леніна, 1, к. 327, 322,  тел.: 3�24�13, 3�24�17, час
роботи з 8.00 до 17.00.

ГРУПА Ж

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Дружба» за адресою: м. Приморськ,

вул. Курортна, 63. Приватизовано юридичною особою за
401 780,75 грн.

Майно бази відпочинку «Волна» за адресою: Якимівський
район, смт Кирилівка. Приватизовано юридичною особою
за 11 232,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 872,00 грн.

Майно бази відпочинку, що знаходиться на балансі ВАТ
«Дніпробетон», за адресою: Якимівський район, смт Кирилі�
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вка, коса Федотова, територія бази відпочинку «Мрія».
Приватизовано юридичною особою за 95 574,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 15 929,00.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Мотор», що знаходиться на балансі ВАТ

«Алчевське АТП 10915» за адресою: Перевальський район,
смт Михайлівка, вул. Сонячна, 9. Приватизовано фізичною
особою за 8 852,4 грн., у т. ч. ПДВ — 1 475,40 грн.

Аукціон

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Туристично�готельний комплекс «Бердянськ», що знахо�

диться на балансі Пологівського вагонного депо Придніп�
ровської залізниці, за адресою: м. Бердянськ, вул. Горького,
95. Приватизовано юридичною особою за 279 133,00 грн., у
т. ч. ПДВ — 46 522,17 грн.

Дитячий оздоровчий табір «Дружба» — частина І за адре�
сою: Якимівський район, с. Богатир. Приватизовано юри�
дичною особою за 180 035,00 грн., у т. ч. ПДВ — 30 005,83
грн.

Підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні

Аукціон

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячий садок, що знаходиться на балансі ХК «Луганськ�

тепловоз», за адресою: м. Луганськ, вул. Херсонська, 57а.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за некомерційним конкурсом
майна, що належить Автономній Республіці Крим, —

Кіровської районної друкарні
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс «Кіровська ра�
йонна друкарня».

Адреса: Кіровський район, смт Кіровське, вул. Рози Люк�
сембург, 38.

Сфера діяльності: поліграфічна промисловість.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять:
окремо розташована одноповерхова будівля 1965 року за�

будови загальною площею 674,9 м2, фундаменти бутові стрі�
чкові, стіни і перегородки — вапняк, перекриття дерев’яні по
балках, підшиті, оштукатурені, підлоги цементні, дах з азбе�
стоцементних аркушів по дерев’яному решетуванню, вікна —
дерев’яні рами, засклені, з ґратами, двері — одно� і двопі�
льні, оброблення — цементно�вапняна штукатурка, є водо�
провід, водяне опалення (не функціонує), електрика, теле�
фон (не функціонує);

два одноповерхових склади�сараї для збереження паперу
1965 року забудови загальною площею 152,1 м2 та 11,3 м2,
фундаменти бутові, стрічкові, стіни і перегородки — вапняк,
дах з азбестоцементних аркушів по дерев’яному решетуван�
ню, підлоги — цементні, електрика відсутня;

є серійні машини, верстаки, автомати і напівавтомати, що
задіяні у виробництві поліграфічної продукції, — знаходять�
ся у неробочому стані.

Об’єкт розташований на земельній ділянці загальною пло�
щею 0,16 га, наданій у постійне користування.

З 2001 до 2003 р. діяльність підприємства збиткова, виро�
бництво поліграфічної продукції практичної відсутнє. Коефі�
цієнти рентабельності діяльності і продукції дорівнюють ну�
лю.

У 2003 р. випущено бланків на суму 22,4 тис. грн., збиток
становить 20,2 тис. грн.

У 2004 р. підприємство не працює.
Збиток на 01.07.2004 — 33,269 тис. грн.
Кредиторська заборгованість на 01.07.2004 — 63,162 тис.

грн.
Кількість робочих місць — 2.
Початкова вартість продажу — 202 090,00 (двісті дві

тисячі дев’яносто) грн.
Умови продажу.
1. Збереження основного профілю діяльності об’єкта.
2. Погашення протягом 60 днів з моменту укладення дого�

вору купівлі�продажу простроченої кредиторської заборго�
ваності із заробітної плати у розмірі 41 149 грн.

3. Проведення протягом одного року з моменту укладення
договору купівлі�продажу ремонту будинку і приміщень.

4. Дотримання вимог антимонопольного законодавства.
5. Збереження кількості робочих місць.
6. Утримання об’єкта в належному санітарному стані, до�

тримання чинних норм екологічної безпеки під час подаль�
шої експлуатації об’єкта.

7. Оплата робіт із проведення аудиторської перевірки.
8. Покупець зобов’язаний подати у конкурсну комісію біз�

нес�план, у якому зазначаються: назва і місцезнаходження
об’єкта, відомості про покупця (основний вид діяльності, фі�
нансові показники діяльності підприємства та ін.); запропо�
нована покупцем ціна придбання об’єкта; зобов’язання що�
до виконання умов конкурсу; порядок внесення інвестицій, їх
розміри і терміни внесення (з розбивкою по кварталах); со�
ціальні наслідки приватизації; додаткові зобов’язання поку�
пця щодо подальшої експлуатації об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви для участі у конкурсі у сумі 17
грн. та оплата за об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37187020016362, одержувач: Фонд майна Автономної Респу�

бліки Крим, реквізити: Управління Державного казначейства
в АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Кошти у розмірі 20 209,00 гривень, що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37323000016362, одержувач: Фонд майна Автономної Респу�
бліки Крим, реквізити: Управління Державного казначейства
в АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Ознайомитись з об’єктом можна у робочий час за місцем
його розташування.

Конкурс відбудеться 5 листопада 2004 року об 11.00
за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
каб. 36, Фонд майна Автономної Республіки Крим.

Прийняття заяв для участі у конкурсі припиняється за сім
днів до дати проведення конкурсу.

Довідки за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севасто�
польська, 17, каб. 36, тел. 241�319, Фонд майна Автономної
Республіки Крим.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні бази відпочинку

Назва об’єкта: база відпочинку «Неруднік», що знаходиться
на балансі ДВАТ «Енергоуправління» ДП ДХК «Луганськвугіл�
ля».

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00178809.
Адреса: 94300, Перевальський район, смт Михайлівка, вул.

Сонячна, 4.
Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Відомості про об’єкт: літній будиночок одноповерховий пло�

щею 206,20 м2 (в аварійному стані), літні будиночки площею
65,10 м2 та 98,60 м2, навіс, сарай, убиральня, огорожа.

Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекори�
стування покупець вирішує самостійно.

Вартість об’єкта без ПДВ — 8 660 грн., ПДВ: 1 732 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ стано$

вить 10 392 грн.
Умови продажу: збереження профілю; утримання об’єкта

та прилеглої території в належному санітарно�технічному стані;
зміна та реконструкція систем тепло�, водо� та енергопоста�
чання за згодою з експлуатаційними організаціями; об’єкт
не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридич�
ним та фізичним особам без збереження зобов’язань, на
яких його було придбано; покупець відшкодовує витрати, по�
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; переможець
аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
або укладання договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує про�
давцю неустойку в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни про�
дажу об’єкта на аукціоні.

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

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37183506900001, грошові кошти у розмірі 10 відсо�
тків початкової ціни (1 040 грн.) вносяться на р/р №
37316006000535 в УДК у Луганській області, МФО 804013, код
13398493, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Лу�
ганській області.

Термін прийняття заяв — протягом 47 днів від дня опублі�
кування цієї інформації.

Аукціон буде проведено через 50 днів від дня опубліку$
вання цієї інформації о 10$й годині за адресою: м. Лу$
ганськ, вул. Октябрська, 43.

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

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

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за некомерційним конкурсом об’єкта

державної форми власності — цілісного майнового
комплексу Львівського учбово$виробничого комбінату

Назва об’єкта: Львівський учбово�виробничий комбінат.
Адреса об’єкта: вул. Кримська, 26а, м. Львів, 79035.
Балансоутримувач: Львівський учбово�виробничий комбі�

нат, код за ЄДРПОУ 23272126.
Адреса балансоутримувача: вул. Кримська, 26а, м. Львів,

79035.
Призначення об’єкта: підготовка та підвищення кваліфіка�

ції робітників та інших працівників.
Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входять: меблі, офісне

обладнання, 2 ліцензії, бібліотечний фонд та товарно�
матеріальні цінності.

Нерухоме майно відсутнє. Земельна ділянка окремо не ви�
ділена.

У користуванні є орендоване приміщення площею 115,7 м2.
Термін дії договору оренди до 31.08.2004.

Кількість працюючих: 14 осіб.
Кредиторська заборгованість станом на 31.05.2004 —

28 738,14 грн.
Дебіторська заборгованість станом на 31.05.2004 —  400

грн.
Умови продажу.
1. Збереження профілю діяльності об’єкта: підготовка і під�

вищення кваліфікації робітників та інших працівників.
2. Збереження 14 робочих місць протягом двох років.
3. Відчуження або передача об’єкта в оренду здійснюється

згідно з чинним законодавством із збереженням умов, на
яких він був придбаний.

4. Відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповід�

ними зобов’язаннями, за договором подальшого відчуження
погоджується з органом приватизації.

5. Покупець зобов’язаний на вимогу регіонального відді�
лення подавати необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання ним умов договору купівлі�продажу.

6. Переможець некомерційного конкурсу в разі відмови
від укладання договору купівлі�продажу об’єкта сплачує про�
давцю неустойку в розмірі 20% від кінцевої вартості продажу
об’єкта.

7. Бізнес�план повинен відповідати вимогам, передбаче�
ним п. 3.7 Положення про порядок приватизації об’єктів гру�
пи Ж, із зазначенням термінів виконання зобов’язань.

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

Початкова вартість продажу об’єкта — 9 170 грн. (без
ПДВ).

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі за
об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в банку УДК у Львівській області, код банку 825014, одержу�
вач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Грошові кошти в розмірі 917 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37310009000186 в банку УДК у Львівській області, код банку
(МФО) 825014, одержувач коштів — Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Некомерційний конкурс відбудеться через 50 кален$
дарних днів після публікації в газеті «Відомості прива$
тизації» об 11$й годині за адресою: вул. Січових Стріль$
ців, 3, кімн. 13, м. Львів, Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області.

Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00 в п’ятницю
— з 9.00 до 16.00 протягом 43 днів після публікації в газеті
«Відомості приватизації» в кімн. 5 за адресою: вул. Січових
Стрільців, 3, м. Львів.

Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба
з організації та проведення некомерційного конкурсу знахо�
диться за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 13, м.
Львів, тел. (0322) 72�20�42, Регіональне відділення ФДМУ по
Львівській області.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні їдальні, що не увійшла до

статутного фонду ВАТ «Івашківське» і знаходиться
на балансі Селянського

(фермерського) господарства «Альфа»
Назва об’єкта: їдальня, що не увійшла до статутного фонду

ВАТ «Івашківське» і знаходиться на балансі Селянського (фер�
мерського) господарства «Альфа».

Адреса об’єкта: Харківська обл., Золочівський р�н., с. Од�
норобівка, вул. Молодіжна, 3.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 21235629, Селянське
(фермерське) господарство «Альфа», 62214, Харківська обл.,
Золочівський р�н, с. Олександрівка.

Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: їдальня діюча (вбудовані приміщен�

ня загальною площею 542,6 м2), рік побудови — 1974.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо

не виділена. Питання землекористування покупець вирішує
самостійно.

Вартість продажу без ПДВ — 33 000 грн., ПДВ — 6 600 грн.
Початова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

39 600 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Збереження профілю протягом 2 років.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по�

вної вартості.
3. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації: по�

годити це відчуження з регіональним відділенням; зберегти
умови пунктів 1, 5, 6 для нового власника.

4. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.

5. Вжити заходів щодо пропорційної оплати земельного
податку.

6. Дотримання екологічно�санітарних норм та правил по�
жежної безпеки.

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 3 960 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. Ха�
рків, 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$й годині 5 листопада
2004 року в приміщенні Універсальної біржі «Україна»
за адресою: м. Харків, Палац Праці, 4$й під’їзд.

Останній день приймання заяв — 1 листопада 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

вання.
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НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА Д

Приватизовано шляхом
продажу на аукціоні

Аукціон

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Клуб, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Ні�

жинський р�н, с. Григоро�Іванівка, вул. Травнева, 15. Прива�
тизовано юридичною особою за 12 624 грн., у т. ч. ПДВ —
2 104 грн.

Лазня, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Мен�
ський р�н, с. Миколаївка, вул. Леніна, 44. Приватизовано юри�
дичною особою за 1 494 грн., у т. ч. ПДВ — 249 грн.

Аукціон за методом зниження ціни лота

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
50�квартирний житловий будинок, ІІ черга, що облікову�

ється на балансі Сумського обласного виробничого управ�
ління водного господарства, за адресою: Сумська обл., м.
Кролевець, вул. Інтернаціоналістів, 24. Приватизовано фі�
зичною особою за 32 600 грн., у т. ч. ПДВ — 5 433,33 грн.

Регіональне відділення ФДМУ по Луганській області по�
відомляє, що підлягають повторній приватизації об’єкти
незавершеного будівництва державної власності — спор�
тивний зал та учбово�тренувальний корпус, які розташо�
вані за адресою: м. Луганськ, вул. Артема, 4, по яких за
рішенням господарського суду Луганської області від 21
червня 2004 року по справі № 18/142пд розірвані договори
купівлі�продажу від 23.09.2000 № 1106 та № 1105, у зв’язку
з невиконанням договірних зобов’язань та передані дер�
жавною виконавчою службою Артемівського районного
управління юстиції м. Луганська Регіональному відділенню
ФДМУ по Луганській області за актом від 31.08.2004.

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області по�
відомляє, що наказом ФДМУ від 01.07.2004 № 1314 поно�
влено включення до переліку об’єктів незавершеного бу�
дівництва, які підлягають приватизації за участі Регіона�
льного відділення по Одеській області, об’єкт незаверше�
ного будівництва — промислову базу домобудування № 3
на Куліндорівському промвузлі в м. Одесі за адресою:
Одеська обл., Комінтернівський район, 21�й км Староки�
ївського шляху.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні блоку № 5

(інженерно$лабораторного корпусу)
(зі зниженням вартості на 30%)

Назва об’єкта: блок №5 (інженерно�лабораторний корпус).
Адреса об’єкта: м. Сімферополь, вул. Нестерова.
Балансоутримувач: відсутній.
Вартість продажу без ПДВ — 421 050,00 (чотириста два�

дцять одна тисяча п’ятдесят) грн.; сума ПДВ — 84 210,00
(вісімдесят чотири тисячі двісті десять) грн.

Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 505 260,00
(п’ятсот п’ять тисяч двісті шістдесят) грн.

Відомості про технічний стан об’єкта:  недобудований де�
в’ятиповерховий будинок площею 3435 м2 складається з не�
змонтованих конструктивних елементів,1990 року забудови.

Ступінь будівельної готовності — 25%.
Технічний стан задовільний.  Комунікації тепло�, електро�,

водопостачання і каналізації відсутні.
Питання відведення земельної ділянки вирішується новим

власником відповідно до законодавства після підписання до�
говору купівлі�продажу.

Площа земельної ділянки — 0,26 га.
Умови продажу: забезпечення вимог екологічної безпеки

охорони навколишнього природного середовища під час до�
будови і подальшої експлуатації об’єкта; завершення будів�
ництва протягом п’яти років з можливою зміною профілю;
дотримання норм екологічної безпеки і створення безпеч�
них умов праці; заборона продажу об’єкта до завершення
будівництва і введення його в експлуатацію.

Податок на додану вартість підлягає сплаті протягом п’яти
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі�
продажу.

Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) і кошти за об’єкт при�
ватизації вносяться на р/р № 37182500900001, одержувач —
Фонд майна Автономної Республіки Крим, реквізити: Управ�
ління Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь, код
за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Кошти у розмірі 50 526,00 гривень, що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310000000002, одержувач — Фонд майна АРК, реквізи�
ти: Управління Державного казначейства в АРК, м. Сімферо�
поль, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочий час за місцем
його розташування.

Аукціон відбудеться 19 жовтня 2004 року об 11.00 за
адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
Фонд майна АРК.

Прийняття заяв на участь в аукціоні припиняється за 3 дні
до проведення  аукціону.

Довідки за адресою: Фонд майна Автономної Республіки
Крим, 95015, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, каб.
37, тел. 24�13�19.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні блоку № 6 (їдальні, підвалу ГО)

(зі зниженням вартості на 30%)
Назва об’єкта: блок № 6 (їдальня, підвал ГО).
Адреса об’єкта: м. Сімферополь, вул. Нестерова.
Балансоутримувач:  відсутній.
Вартість продажу без ПДВ: 39 830,00 (тридцять дев’ять

тисяч вісімсот тридцять) грн.; сума ПДВ: 7 966,00 (сім тисяч
дев’ятсот шістдесят шість) грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
47 796,00 (сорок сім тисяч сімсот дев’яносто шість) грн.

Відомості про технічний стан об’єкта: являє собою недобу�
дований двоповерховий будинок площею 1 160 м2, 1990 року
забудови. Зроблені земляні роботи, виконані  фундамент і
частина цокольного поверху.

Ступінь будівельної готовності — 10%.
Комунікації тепло�, електро�, водопостачання і каналізації

відсутні.
Питання відведення земельної ділянки вирішується новим

власником відповідно до законодавства після підписання до�
говору купівлі�продажу.

Площа земельної ділянки — 0,77 га.
Умови продажу: забезпечення вимог екологічної безпеки

охорони навколишнього природного середовища під час до�
будови і подальшої експлуатації об’єкта; завершення будів�
ництва протягом п’яти років з можливою зміною профілю;
дотримання норм екологічної безпеки і створення безпечних
умов праці; заборона продажу об’єкта до завершення будів�
ництва і введення його в експлуатацію.

Податок на додану вартість підлягає сплаті протягом п’яти
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі�
продажу.

Плата за реєстрацію заяви ( 17 грн.) і кошти за об’єкт при�
ватизації вносяться на р/р № 37182500900001, одержувач —
Фонд майна Автономної Республіки Крим, реквізити: Управ�
ління Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь, код
за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Кошти у розмірі 4 779,60 гривень, що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310000000002, одержувач — Фонд майна АРК, реквізи�
ти: Управління Державного казначейства в АРК, м. Сімферо�
поль, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочий час за місцем
його розташування.

Аукціон відбудеться 19 жовтня 2004 року об 11.00 за
адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
Фонд майна АРК.

Прийняття заяв на участь в аукціоні припиняється за 3 дні
до проведення  аукціону.

Довідки за адресою: Фонд майна Автономної Республіки
Крим, 95015, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, каб.
37, тел. 24�13�19.
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ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні бази УміАТ

тресту «Кримспецагробуд$2»,
що належить Автономній Республіці Крим

(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: не завершена будівництвом частина виро�

бничої бази тресту «Кримспецагробуд�2» — база УміАТ.
Адреса: Сімферопольський район, с. Фонтани.
Балансоутримувач: Трест «Кримспецагробуд�2», м. Сімфе�

рополь, вул. Трубаченка, 23а.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача —  01195492.
Вартість  продажу без ПДВ — 140 868 (сто сорок тисяч вісімсот

шістдесят вісім) грн.; сума ПДВ — 28 173,60 (двадцять вісім ти�
сяч сто сімдесят три грн. 60 коп).

Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 169 041,60
(сто шістдесят дев’ять тисяч сорок одна грн. 60 коп.)

Відомості про об’єкт та земельну ділянку: будівництво роз�
почато у 1991 році, припинено у 1995 році. Майданчики бази
частково забетоновані, площа території з твердим покрит�
тям — 1 728 м2. До складу бази входять такі будівлі і споруди:

головний корпус — одноповерховий виробничий будинок
площею 216 м2, виконаний зі збірних залізобетонних конс�
трукцій, ступінь будівельної готовності — 73%;

прибудова адміністративно�побутових приміщень — 2�по�
верховий будинок площею 144 м2, виконаний  зі збірних залі�
зобетонних конструкцій, ступінь будівельної готовності — 73%;

контрольно�пропускний пункт площею 24 м2 з навісом, ви�
конаний із блоків і цегли, ступінь будівельної готовності —
45%;

склад нафтопродуктів площею 360 м2, виконаний зі збірних
залізобетонних конструкцій, ступінь будівельної готовності —
73%;

заправка площею 72 м2, виконана з дрібноштучного каме�
ню, є металеві ворота, ступінь будівельної готовності — 59%;

бокси на 5 автомобілів площею 432 м2, виконані зі збірних за�
лізобетонних конструкцій, ступінь будівельної готовності — 73%.

База загороджена огорожею із залізобетонних панелей
довжиною 800 м. Інженерні комунікації відсутні, є тільки електро�
постачання.

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

Умови продажу:  без збереження профілю; забезпечення умов
збереження об’єкта в належному санітарному стані і благоустрій
прилеглої до об’єкта території; завершення будівництва до 2007
року; об’єкт не підлягає відчуженню іншим фізичним і юридич�
ним особам без збереження умов, на яких він був проданий.

Податок на додану вартість підлягає сплаті протягом п’яти
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі�
продажу.

Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) і плата за об’єкт вно�
сяться на р/р № 37187020016362, одержувач — Фонд майна
АРК, реквізити: Управління Державного казначейства в АРК,
м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Кошти у розмірі 16 904,16 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37323000016362, одержувач — Фонд майна АРК, реквізити:
Управління Державного казначейства, м. Сімферополь, код
за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочий час за місцем
його розташування.

Прийняття заяв на участь в аукціоні припиняється за три
дні до дати проведення аукціону.

Аукціон відбудеться 19 жовтня 2004 року об 11.00 за
адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
Фонд майна АРК.

Довідки за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севасто�
польська, 17, каб. 36, тел. 24�13�19, Фонд майна Автономної
Республіки Крим.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні бази УПТК тресту

«Кримспецагробуд$2», що належить
Автономній Республіці Крим

(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: не завершена будівництвом частина вироб�

ничої бази тресту «Кримспецагробуд�2» — база УПТК.
Адреса: Сімферопольський район, с. Фонтани.
Балансоутримувач: Трест «Кримспецагробуд�2», м. Сімфе�

рополь, вул. Трубаченка, 23а.
Код за ЄДРПОУ  балансоутримувача —  01195492.
Вартість продажу без ПДВ — 141 736 (сто сорок одна тися�

ча сімсот тридцять шість) грн.; сума ПДВ — 28 347,20 (два�
дцять вісім тисяч триста сорок сім грн. 20 коп.).

Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 170 083,20
(сто сімдесят тисяч вісімдесят три грн. 20 коп.).

Відомості про об’єкт  та земельну ділянку: будівництво роз�
почато у 1991 році, припинено у 1995 році. Майданчики бази
частково забетоновані, площа території з твердим покрит�
тям — 2 120 м2. До складу бази входять такі будівлі і споруди:

будинок пилорами —  виробничий будинок площею 90 м2,
виконаний з альмінських блоків, є дерев’яні ворота, ступінь
будівельної готовності — 78%;

склад № 4 — будинок площею 360 м2, виконаний зі збірних
залізобетонних конструкцій, є металеві ворота, ступінь буді&
вельної готовності — 88%;

склад № 5 — будинок площею 360 м2, виконаний зі збірних
залізобетонних конструкцій, є металеві ворота, ступінь буді&
вельної готовності — 88%;

склад № 3 — ангар — будинок площею 640 м2, виконаний з
дрібноштучного каменю, є металеві ворота, ступінь будіве&
льної готовності — 88%;

склад інертних матеріалів площею 1530 м2, виконаний з
фундаментних блоків з монолітною обв’язкою, ступінь буді&
вельної готовності — 100%;

контрольно�пропускний пункт площею 12 м2, виконаний з
альмінських блоків, ступінь будівельної готовності — 45%.

База загороджена огорожею із залізобетонних панелей
довжиною 210 м. Інженерні комунікації відсутні, є тільки еле�
ктропостачання.

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

Умови продажу: без збереження профілю; забезпечення
умов збереження об’єкта в належному санітарному стані і
благоустрій прилеглої до об’єкта території; завершення бу�
дівництва до 2007 року; об’єкт не підлягає відчуженню іншим
фізичним і юридичним особам без збереження умов, на яких
він був проданий.

Податок на додану вартість підлягає сплаті протягом п’яти
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі�
продажу.

Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) і плата за об’єкт вно�
сяться на р/р № 37187020016362, одержувач — Фонд майна
АРК, реквізити: Управління Державного казначейства в АРК,
м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Кошти у розмірі 17 008,32 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37323000016362, одержувач — Фонд майна АРК, реквізити:
Управління Державного казначейства, м. Сімферополь, код
за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочий час за місцем
його розташування.

Прийняття заяв на участь в аукціоні припиняється за три
дні до дати проведення аукціону.

Аукціон відбудеться 19 жовтня 2004 року об 11.00 за
адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
Фонд майна АРК.

Довідки за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севасто�
польська,17, каб. 36, тел. 24�13�19, Фонд майна Автономної
Республіки Крим.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за конкурсом цегельного

заводу,  що знаходиться на балансі
ТОВ «Фірма «Агрокомплекс»

Назва об’єкта: цегельний завод.
Адреса: Вінницька обл., Жмеринський р�н, с. Кармалюкове.
Відомості про об’єкт: початок будівництва — 1991 р., припи�

нення — 1998 р. До складу об’єкта входять: виробничий корпус,
за ГП № 1 — будівля з легких металевих конструкцій типу «Моло�
дечне». Виконані фундаменти, по яких змонтовані фундаментні
балки і виконаний цегляний цокіль, на якому з кріпленням до
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металевих колон змонтовані стінові панелі  типу «сендвіч». Будів�
ля модуля повністю змонтована. Виконана покрівля частково при�
йшла в непридатність і потребує ремонту. Було виконано повніс�
тю засклення,  але з часом у результаті природних явищ за�
склення в більшій частині зруйновано. Металеві конструкції кар�
касу покрилися іржею. Змонтоване піднімально�транспортне об�
ладнання — три кран�балки вантажопідйомністю 3,2 т кожна, на
одній з яких відсутній двигун каретки. Виконано електросилове
обладнання і електроосвітлення будівлі, яке частково зруйнува�
лось і прийшло в непридатність. Частково виконані сантехнічні
роботи і бетонна підлога, які також частково прийшли в непри�
датність. На рівні відмітки підлоги 0,00 виконані технологічні
транспортні шляхи з монолітних  залізобетонних конструкцій і
рейсових колій. Усередині корпусу виконана будівельна частина
тунельної печі довжиною 108 м для випалювання цегли без купо�
лу печі. Виконані сушильні камери в кількості 20 шт. з металеви�
ми запірними дверима, металевими полицями для сушіння си�
рцю і рейками для візків. Усередині корпусу виконано примі�
щення електрощитової, лабораторні і побутові приміщення. У ко�
рпусі змонтована до пресу технологічна лінія, яка не була налаго�
джена. На момент обстеження лінія розукомплектована, без
транспортних стрічок, які не були одержані від постачальника, на
лінії все покрилось корозією, лінія повністю непрацездатна.

Приймальне відділення, за ГП № 2. Виконані фундаменти,
цегляні стіни, покриття зі збірних залізобетонних ребристих
плит, рулонна покрівля, яка  частково прийшла в непридатність.
Столярні дерев’яні вироби і дерев’яні ворота прийшли в не�
придатність. Штукатурні роботи виконані частково. Засклення
повністю розбите. Виконані електротехнічні і сантехнічні робо�
ти прийшли в непридатність, теплокалорифери повністю розу�
комплектовані. Бетонна підлога частково пошкоджена. Два бун�
кери для приймання сировини повністю покриті корозією.

Шихтозапасник, за ГП № 3. Виконані земляні роботи по
котловану і частково фундаменти з монолітного залізобетону.
Інші роботи не виконувались.

Склад готової продукції, за ГП № 4. Виконаний майданчик
з монолітного залізобетону і змонтовані колії під козловий
кран. Інші роботи не виконувались.

Галереї, за ГП № 5. З трьох галерей виконана тільки галерея
з приймального відділення. Нахилена будівля з цегли, покриття
— збірні залізобетонні плити, утеплювач та  рулонна покрівля.
Виконано електроосвітлення і змонтований нахилений транс�
портер, конструкції якого покрились  корозією.

РУ�10 кВ з трансформаторною підстанцією, за ГП № 6. Це�
гляна будівля прибудована до головного корпусу №1. Викона�
ні фундаменти, цегляні стіни, покриття зі збірних залізобетон�
них пустотних панелей, утеплювач та рулонний килим, який
частково прийшов в непридатність. Дерев’яні двері повністю
прийшли в непридатність. Змонтоване в трансформаторній
підстанції обладнання частково розукомплектовано.

Теплогенераторна, за ГП № 7. Виконані фундаменти, встано�
влені колони, по яких змонтовані металеві балки і покрівля з
оцинкованого металевого листа. Стінове огородження не вико�
нувалось. Усередині виконані  монолітні залізобетонні фунда�
менти і канали під обладнання. Інші роботи не виконувались.

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

Котельня, за ГП № 10. Будівля каркасна з цегляним запов�
ненням. Виконані фундаменти, фундаментні балки, колони
каркасу, залізобетонні балки та залізобетонні ребристі пли�
ти покриття, частково прийшла в непридатність. Стіни зі збі�
рних залізобетонних стінових панелей з окремим цегляним
заповненням, підлога бетонна. Виконані електротехнічні, сан�
технічні, столярні і штукатурні роботи, частково прийшли в
непридатність, змонтовані три котли 1/9 Г і котельне облад�
нання, які частково розукомплектовані і покриті корозією.

Димова труба від котельні, за ГП № 11. Виконаний фунда�
мент і металева димова труба, яка  від часу і осадів покри�
лась корозією.

Баки�акумулятори, за ГП № 12 — будівництвом не викону�
вались.

Насосна станція протипожежного водопостачання, за ГП
№ 13; резервуари протипожежного запасу води місткістю
2х200 м3, за ГП № 14, 14.1 — виконані з монолітного залізобе�
тону і обваловані землею.

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

№ 17, 18 — будівництвом не виконувались.
Майданчик з перероблення аргеліту, за ГП № 19. Будівля

типу навісу, по якій виконані фундаменти, колони, двоскатні
залізобетонні балки, ребристі плити покриття та бетонна під�
лога. Рулонна покрівля частково прийшла в непридатність.

Адміністративна будівля, за ГП № 20. Виконана повністю
3�поверхова цегляна будівля. Були виконані електротехнічні,
сантехнічні і штукатурні роботи, бетонна підготовка під під�
логу, які частково пошкоджені. Двірне і віконне заповнення з
дерева і алюмінію частково пошкоджене і частково відсутнє,
засклення частково розбите, в побутових приміщеннях обли�
цювання стін глазурованою плиткою  частково зруйноване.

 Стоянка транспортних засобів, за ГП № 21 — будівницт�
вом не виконувалась.

 Виконана цегляна будівля пождепо на два автомобілі, по�
крівля і штукатурні роботи на якій частково прийшли в не�
придатність. Електротехнічні, сантехнічні, столярні і оздоб�
лювальні роботи по будівлі не виконувались.

На майданчику виконані  мережі водогону і каналізації, на�
земна теплотраса, зовнішня ізоляція якої частково зруйнова�
на. Від підстанції, розташованій на майданчику, виконано роз�
галудження до силових шаф, по периметру майданчика вста�
новлені залізобетонні опори зовнішнього освітлення. Мережі
зв’язку на майданчику не виконувались.

По зовнішньомайданчикових інженерних мережах викона�
ний водогін технічної води, каналізаційні підземні очисні спо�
руди і каналізація  від заводу до очисних споруд. Водогін
господарсько�питної води, мережі телефонізації, радіофіка�
ції, газопостачання — не виконувались.

Виконано електропостачання на залізобетонних опорах,
змонтований провід на яких повністю демонтований.

Проектно�кошторисна документація на об’єкт, яка є в наяв�
ності, не комплектна, застаріла і потребує корегування. По
пожежному депо  проектно�кошторисна документація повніс�
тю відсутня.

На майданчику виконано вертикальне планування. Благоус�
трій, озеленення, дороги і тротуари на майданчику не викону�
вались. Виконано огородження території заводу зі збірних
залізобетонних плит. Декілька плит впало і лежать на землі.

Земельна ділянка: 3,11 га.
Загальний ступінь будівельної готовності об’єкта з ураху&

ванням його фактичного стану становить до 65%.
Вартість продажу об’єкта разом з не змонтованим облад�

нанням та не використаними будівельними матеріалами —
1 151 517,24 грн. без ПДВ (з урахуванням зниження вартості
на 30%), сума ПДВ — 230 303,45 грн.

Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
1 381 820,69 грн.

 Умови продажу: об’єкт може бути використаний за перві�
сним призначенням; завершити  будівництво об’єкта протя�
гом двох років, забороняється відчуження об’єкта та земель�
ної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту
завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію;
забезпечити вимоги техніки безпеки, екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища під час до�
будови та подальшого введення об’єкта в експлуатацію, по�
гасити заборгованість із заробітної плати у сумі 86 800,00
грн.; прийняти пайову участь в будівництві газопроводу до с.
Кармалюкове довжиною 2 км; у 2�місячний термін покупець
відшкодовує витрати, пов’язані з приватизацією об’єкта.

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.

Подальше використання незмонтованого обладнання та не�
використаних для будівництва матеріалів на розсуд  покуп�
ця, після повної сплати  та підписання акта приймання�
передачі.

Переможець конкурсу в разі відмови від укладання дого�
вору купівлі�продажу об’єкта сплачує продавцю 20% від кін�
цевої ціни продажу об’єкта.

Покупець зобов’язаний подати до конкурсної комісії бізнес�
план приватизації об’єкта, який має включати: назву та міс�
цезнаходження об’єкта, відомості про покупця, запропонова�
ну покупцем ціну купівлі об’єкта, зобов’язання щодо виконан�
ня умов конкурсу, порядок внесення інвестицій: їх розміри і
терміни  внесення (частками по роках та кварталах), соціаль�
ні наслідки приватизації, додаткові зобов’язання щодо по�
дальшої експлуатації.

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 138182,10 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.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в конкурсі — сім
днів до початку проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться через 30  днів від дня  опубліку$
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о
10.00 за  адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10.

Ознайомитися  з об’єктом  можна за адресою його  розта�
шування. Додаткову  інформацію можна одержати за місцем
подання заяви.

Заяви на участь в повторному конкурсі приймаються за
адресою: РВ ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул. Гого�
ля,10 (кімн.14), тел. 35�46�29.  Час роботи: з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), по п’ятницях з 8.00 до 14.00.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання

об’єкта державної власності — житлового
будинку № 19 (зі зниженням вартості на 30%)

Код за ЗКПО балансоутримувача:  00476625.
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — жит�

ловий будинок №19, що знаходиться на балансі ВАТ «Дон�
рибкомбінат».

Адреса: Донецька обл., Слов’янський район, с.Мирне, вул.
Садова.

Площа земельної ділянки: 97 м2.
Відомості про об’єкт:  виконано фундамент, стіни,  перего�

родки першого поверху.
Будівельна готовність: 33%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 874,40 грн., ПДВ —

1 774,88 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

 10 649,28 грн.
Умови продажу: покупець повинен розібрати об’єкт та при�

вести будівельний майданчик в належний стан протягом од�
ного року після укладення договору купівлі�продажу; поку�
пець повинен забезпечити дотримання правил техніки без�
пеки, санітарно�екологічних норм, передбачених законодав�
ством; покупець оплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’�
єкта до продажу; здати земельну ділянку органам місцевого
самоврядування з додержанням умов здачі; переможець ау�
кціону, який відмовився від підписання протоколу
аукціону або укладання договору купівлі�продажу об’єкта,
сплачує продавцю неустойку в розмірі 20% від кінцевої ціни
продажу об’єкта.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься: одержувач —
представництво Фонду держмайна України в м. Слов’янську;
банк одержувача — УДК в Донецькій області, МФО 834016,
код за ЗКПО 23607288, р/р № 37180561900075.

Грошові кошти в розмірі 1 064,93 грн., що становить 10%

від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться: оде�
ржувач — представництво Фонду держмайна України в м.
Слов’янську; банк одержувача — УДК в Донецькій області,
МФО 834016, код за ЗКПО 23607288, р/р № 37318005000634.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р № 37180561900075, одержувач — пред�
ставництво ФДМУ в м. Слов’янську, банк одержувача — УДК
в Донецькій області, код за ЗКПО 23607288, МФО 834016.

Заяви приймаються протягом 27 днів після опублікування
інформації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за ад$
ресою: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої револю$
ції, 49, представництво Фонду державного майна Укра$
їни в м. Слов’янську.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Телефони для довідок: 3�60�15, 3�82�73.

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні

навчально$спортивного корпусу
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — на�

вчально�спортивний корпус.
Адреса: 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець�

Подільський, вул. Крип’якевича, 30.
Балансоутримувач: Кам’янець�Подільський державний уні�

верситет, Хмельницька обл., м. Кам’янець�Подільський, вул.
Івана Огієнка, 61.

Характеристика об’єкта: 2�поверхова будівля з підвалом,
яка складається з чотирьох зблокованих між собою прямоку�
тних частин, площа забудови — 3 885 м2, стіни цегляні, пере�
криття із збірних залізобетонних панелей, покрівля з рубе�
ройду.

Будівництво здійснювалось протягом 1990—1994 рр.
Ступінь будівельної готовності — 55%.
Площа земельної ділянки — 1,4 га.
Вартість об’єкта: 1 275 863 грн., ПДВ — 255 172,6 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

1 531 035,60 грн.
Умови продажу: добудова об’єкта протягом п’яти років без

збереження первісного призначення; забезпечення санітар�
них та екологічних норм експлуатації об’єкта; заборона про�
дажу об’єкта до моменту завершення будівництва та введен�
ня його в експлуатацію; оформлення документації на право
землекористування здійснюється покупцем в установленому
законодавством порядку; відшкодування витрат, пов’язаних
з підготовкою об’єкта до приватизації.

Покупцю, який визнаний переможцем аукціону, але відмо�
вився від підписання протоколу аукціону або договору купів�
лі�продажу, грошові кошти в розмірі 153 103,56 грн., що ста�
новить 10% від початкової вартості продажу об’єкта, не пове�
ртаються.

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

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються
до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 02898152, на р/р № 37189500900001 в банку
УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти в розмірі 153 103,56 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують�
ся до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій об�
ласті, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в ба�
нку УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО
815013.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні — до
1 листопада 2004 року включно.

Аукціон буде проведено 5 листопада 2004 року об
11.00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел. (249) 3�37�71.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне

відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць�
кий, вул. Соборна, 75, тел. 79�56�16.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні спортивного комплексу

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — спор�
тивний комплекс.

Адреса: 29019, м. Хмельницький, вул. Щербакова, 12/2.
Балансоутримувач: ВАТ «Завод «Строммашина», м. Хмель�

ницький, проп. Миру, 42.
Характеристика об’єкта: виконано частину фундаментів та

двох стін, стіни цегляні — середня висота 2 м від цоколя.
Будівництво здійснювалось протягом  1991 р.
Ступінь будівельної готовності — 8%.
Земельна ділянка окремо не відведена.
Вартість об’єкта: 18 943 грн., ПДВ — 3 788,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

22 731,60 грн.
Умови продажу: добудова об’єкта протягом п’яти років без

збереження первісного призначення; забезпечення санітар�
но�екологічних норм експлуатації об’єкта; заборона продажу
об’єкта до моменту завершення будівництва та введення йо�
го в експлуатацію; оформлення документації на право земле�
користування здійснюється покупцем в установленому зако�
нодавством порядку; відшкодування витрат, пов’язаних з під�
готовкою об’єкта до приватизації.

Покупцю, який визнаний переможцем аукціону, але відмо�
вився від підписання протоколу аукціону або договору купів�
лі�продажу, грошові кошти в розмірі 2 273,16 грн., що стано�
вить 10% від початкової вартості продажу об’єкта, не повер�
таються.



№ 36(324) 15 вересня  2004 року

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И

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

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И

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

11

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

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перерахову�
ються до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області, код за ЄДРПОУ 02898152, на р/р № 37189500900001
в банку УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО
815013.

Грошові кошти в розмірі 2 273,16 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують�
ся до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій об�
ласті, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в ба�
нку УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО
815013.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні — до
22 жовтня 2004 року включно.

Аукціон буде проведено 26 жовтня  2004 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел: (3822)
3�35�80.

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 із зниженням
вартості на 30% деревообробної майстерні ЧБУ
ВАТ «Черкасиобленерго» (державна власність)

Код за ЄДРПОУ: 22800735.
Адреса об’єкта: м. Черкаси, проїзд Енергобудівників, 64.
Земельна ділянка: земельна ділянка окремо не виділена.
Відомості про об’єкт:
будівля майстерні: одноповерхова будівля, загальна пло�

ща — 437,15 м2, каркас із металевих конструкцій, стінові па�
нелі керамзитобетонні, покриття — металевий профнастил.
Виконані будівельно�монтажні роботи зі зведення фундаме�
нтів, каркасу, покриття, частково змонтовано стінові панелі;
двоповерхова частина загальною площею 497,8 м2, стіни із
шлакоблоків, перегородки із цегли керамічної, перекриття та
покриття із збірних залізобетонних плит ПК;

будівля пилорами — одноповерхова з підвалом з фунда�
ментних блоків, площа забудови — 310,1 м2, стіни підвалу та
наземної частини із бетонних блоків ФСБ, перекриття підва�
лу із пустотних плит типу ПК, покриття із залізобетонних ре�
бристих плит перекриття типу ПКЖ по залізобетонних ре�
шітчастих балках.

Ступінь будівельної готовності становить 60%.
Умови продажу: протягом одного року з моменту переходу

до покупця права власності на об’єкт незавершеного будів�
ництва здійснити його розбирання та приведення будівель�
ного майданчика в належний стан відповідно до вимог  чин�
ного законодавства з охорони навколишнього середовища;
протягом місяця після розбирання об’єкта та рекультивації
земельної ділянки здійснити заходи щодо здачі земельної
ділянки органам місцевого самоврядування, якщо покупець
відмовиться від права придбання земельної ділянки під за�
будову; до моменту розбирання об’єкта та здачі земельної
ділянки органам місцевого самоврядування не відчужувати
об’єкт незавершеного будівництва; дотримуватись екологі�
чних та санітарних норм щодо недопущення забруднення на�
вколишнього середовища.

Вартість продажу без ПДВ — 39 783 гривні 34 коп., ПДВ —
7 956 гривень 66 коп.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
47 740 гривень.

Грошові кошти в розмірі 4 774 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху�
нок № 37310007000007 УДК у Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

Кошти під час розрахунку за об’єкт та плата за реєстрацію
заяви вносяться на рахунок № 37184006000007 УДК у Черка�
ській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ
ФДМУ по Черкаській області.

Термін прийняття заяв: до 11 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 15 жовтня 2004 року об 11.00

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

його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро�

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне

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

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
 про продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — житлового будинку
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — жит�

ловий будинок.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Чер�

воноармійська, 86.
Характеристика об’єкта: по першому блоку на 30 квартир

виконано підвальне приміщення, перший поверх з червоної
цегли, перекритий залізобетонними плитами. Другий поверх
перекритий 4 залізобетонними плитами.

По 2 блоку на 30 квартир виконано підвальне приміщення з
залізобетонних блоків до рівня поверхні землі.

Поруч проходить дорога загального користування та ме�
режі електро�, газо�, водопостачання, каналізації.

Будівельна готовність — 10%.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 56 663,35

грн.

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

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

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

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж  під розбирання на аукціоні за методом
зниження ціни лота об’єкта державної власності —

будинку побуту
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — буди�

нок побуту, що знаходиться на балансі структурної одиниці
ВАТ «Донбасенерго» Слов’янської ТЕС.

Адреса: Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Ювілейна.
Код за ЗКПО балансоутримувача: 00131104.
Площа земельної ділянки: 143 м2.
Відомості про об’єкт: збудовано  фундамент з залізобе�

тонних блоків у чотири — п’ять рядів.
Будівельна готовність: 17 %.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 14 034,41 грн., ПДВ

— 2 806,88 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

16 841,29 грн.
Умови продажу: покупець повинен розібрати об’єкт та при�

вести будівельний майданчик в належний стан протягом од�
ного року після укладення договору купівлі�продажу; поку�
пець повинен забезпечити дотримання правил техніки без�
пеки, санітарно�екологічних норм, передбачених законодав�
ством; покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’�
єкта до продажу; здати земельну ділянку органам місцевого
самоврядування з додержанням умов здачі; переможець
аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
або укладання договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує про�
давцю  неустойку в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу
об’єкта.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься: одержувач —
представництво Фонду держмайна України в м. Слов’янську;
банк одержувача — УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЗКПО 23607288, р/р № 37180561900075.

Грошові кошти в розмірі 1 684,13 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться: оде�
ржувач — представництво Фонду держмайна України в
м. Слов’янську; банк одержувача — УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЗКПО 23607288, р/р № 37318005000634.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р № 37180561900075, одержувач — пред�
ставництво ФДМУ в м. Слов’янську, банк одержувача — УДК
у Донецькій області, код за ЗКПО 23607288, МФО 834016.

Заяви приймаються протягом 27 днів після опублікування
інформації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за ад$
ресою: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої револю$
ції, 49, представництво Фонду державного майна Укра$
їни в м. Слов’янську.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Телефони для довідок: 3�60�15, 3�82�73.

Служба з організації аукціону: представництво ФДМУ в
м. Слов’янську, з 8.00 до 17.00 в робочі дні за адресою:
м. Слов’янськ, вул. Ж. Революції, 49.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота об’єкта державної власності —
напірного трубопроводу із залізобетонних труб

Назва об’єкта: напірний трубопровід із залізобетонних труб
діаметром 1 000 мм, довжиною 520 м, який є у складі будови
комплексної реконструкції Краснодонської зрошувальної си�
стеми Краснодонського району, та перебуває на балансі Лу�
ганського обласного виробничого управління меліорації і во�
дного господарства,91021, м. Луганськ, вул. А. Линьова, 75,
код 01033757.

Місцезнаходження: Краснодонський район Луганської об�
ласті.

Загальний ступінь будівельної готовності — 44%.
Виконано:  напірний трубопровід  довжиною 520 м.
Площа земельної ділянки надана в тимчасове використання.
Вартість продажу — 23 737 грн. 07 коп. без ПДВ, ПДВ —

4 747 грн. 41 коп.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ:

28 484грн. 48 коп.
 Грошові кошти в розмірі 2 848 грн.,45 коп., що становить

10% від початкової ціни об’єкта.
Умови приватизації об’єкта: розбирання будівель і споруд

протягом двох років з  дати підписання  договору купівлі�
продажу, додержання умов здачі земельної ділянки органам
місцевого самоврядування ,забезпечення вимог екологічної без�
пеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання.

Засоби платежу — грошові кошти.
Загальні умови продажу для об’єкта: питання відведення,

купівлі або довгострокової оренди земельної ділянки під об’�
єкт вирішується новим власником з органом  місцевого са�
моврядування, за встановленим законом порядком після під�
писання договору купівлі�продажу; приймання заяв на участь
в аукціоні закінчується за 3 дні до дати проведення аукціону.
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 Регіонального
відділення ФДМУ по Луганській області.

Податок на додану вартість — 11 332,67 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 67 996,02 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу: під добудову протягом двох років після

підписання договору купівлі�продажу, без збереження про�
філю; заборона продажу до моменту завершення будівницт�
ва та введення в експлуатацію, забезпечення вимог екологі�
чної безпеки, охорони навколишнього природного середо�
вища під час добудови об’єкта; розстрочка платежу згідно з
чинним законодавством.

Застава: грошові кошти  в розмірі 6 800 грн.
Застава: грошові кошти, що становить 10% від початкової

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 11 жовтня 2004 року.
Аукціон відбудеться 15 жовтня 2004 р. об 11.00 за ад$

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

гіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за ад�
ресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел.
17�63�02 з 8.00 до17.00 (крім вихідних).

Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни

лота не завершених будівництвом житлових будинків
з   господарськими приміщеннями в с. Нові Обиходи

(Самчинці) Немирівського району

Назва Кількість Загальна Ступінь Вартість Сума Початкова Грошові
об’єкта кімнат площа будівельної об’єкта ПДВ, вартість кошти в

житлового  готовності, без ПДВ, грн.   продажу сумі 10%
будинку, м2 %  грн. з урахуванням від

ПДВ, грн. початкової
вартості
об’єкта

з ПДВ, грн.

Квартал №19

Садиба 2 69,43 35 2 511 502,20 3 013,20 301,32
№ 6
Садиба 3 79,34 35 2 801 560,20 3 361,20 336,12
№ 7
Садиба 3 79,34 35 2 858 571,60 3 429,60 342,96
№ 8
Садиба 3 79,34 35 2 858 571,60 3 429,60 342,96
№ 9
Садиба 3 79,34 35 2 773 554,60 3 327,60 332,76
№ 10

По житлових будинках виконано: фундаменти з монолітного
залізобетону і збірних бетонних блоків, цегляні стіни, покрит�
тя зі збірних з/б пустотних плит, дах і фронтони повністю розі�
брані, цегляні перегородки в житлових будинках розібрані і
зруйновані. Облицювання зовнішніх стін силікатною цеглою
частково розібрано. Стіни із силікатної цегли на веранді також
частково розібрані, через це дах на веранді перебуває в ава�
рійному стані. По господарських приміщеннях виконано:  фун�
даменти зі збірних бетонних блоків, цегляні стіни, покриття зі
збірних з/б пустотних плит, дах і фронтони повністю розібра�
ні. Облицювання зовнішніх стін силікатною цеглою, а також
стіни вхідних приміщень з силікатної цегли частково розібра�
ні.  Дах знаходиться в аварійному стані, існує загроза обвалу.
Під дією атмосферних явищ цегляна кладка прийшла в не�
придатність, а захисний шар на  залізобетонних плитах по�
криття  місцями відшарувався. Підлога не виконувалась. Сан�
технічні, електротехнічні і оздоблювальні роботи не виконува�
лись. Благоустрій і огородження не виконувалось. По вулиці
проходить водогін з  водорозбірними колонками загального
користування, який на даний час не діє. Село електрофікова�
но, газифіковано, телефонізовано. Мережі енергозабезпечення
до вказаних садиб  не виконувались.

 Площа земельної ділянки — 0,25 га.
 Умови продажу об’єктів: розібрати об’єкт та привести

будівельний майданчик в належний стан протягом трьох ро�
ків  після підписання акта приймання�передачі; забороня�
ється продаж об’єкта  та земельної ділянки на період розби�
рання та здійснення покупцем  повних розрахунків  за при�
дбаний об’єкт; здати земельну ділянку  органам місцевого
самоврядування; покупець має  право на придбання  земель�
ної ділянки тільки під забудову; забезпечити вимоги техніки
безпеки, екологічної безпеки, охорони навколишнього  при�
родного середовища під час  розбирання.

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

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

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єк�
та приватизації вносяться  на рахунок Регіонального відді�
лення ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в бан�
ку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — три
дні до початку аукціону.
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Аукціон буде проведено 25 жовтня 2004 р. о 10$й го$
дині філією «Луганський аукціонний центр» ДАК «Націо$
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: 91055,
м. Луганськ, вул. Октябрська, 43.

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

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

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

Додаткову інформацію про об’єкт незавершеного будівни�
цтва можна отримати за тел./факсом 53�13�36 у Регіонально�
му відділенні Фонду держмайна України по Луганській області
за адресою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн. 208.

ЧЕРHІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІHФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота об’єкта державної власності —
молочно$тваринницької ферми на 200 голів великої

рогатої худоби, що знаходиться на балансі
ТОВ «Олексіївське»

Назва об’єкта: не завершена будівництвом молочно�
тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби.

Адреса: Чернівецька обл., Сокирянський р�н, с. Новоолек�
сіївка.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки,

відведена під будівництво об’єкта, за генпланом становить
1,65 га.

Питання приватизації (оренди) земельної ділянки вирішу�
ється за ініціативою покупця після укладання договору купів�
лі�продажу об“єкта.

Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом молоч�
но�тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби
знаходиться  на околиці села Новоолексіївка на відстані 100
м до дороги місцевого значення.

Відомості про забудову: на будівельному майданчику роз�
почато будівництво: родильної на 25 корів з приміщенням
для молодняка на 220 голів — змонтований фундамент лівого
блоку та права стіна висотою 1 м; корівника на 100 голів —
змонтований фундамент, стіни, колони. На правому корпусі
корівника змонтовані прогони; кормоцеху — зведений фун�
дамент, зроблена кладка стін, на першому поверсі змонтова�
ні перемички, на другому поверсі не закінчена кладка стін на
20%; санпропускника на 15 чол. — зведено фундамент, вико�
нана кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та на�
крито дах з шиферу. Внутрішні поверхні стін оштукатурені на
90%, зовнішні на 30%.

 Об’єкт незаконсервований, будівельний майданчик не охо�
роняється, огорожа відсутня.

На будівельному майданчику знаходяться придбані для об’�
єкта незавершеного будівництва матеріали, вироби, констру�
кції, завезені на майданчик і не використані для будівництва:

фундаментні блоки  ФБС�24.5.6 m — 44 шт.;
залізобетонні балки 2БСП12�3АтУ  (розміром 12 м) — 2 шт.;
залізобетонні перемички 5 ПБ�25�37 — 5 шт.;
залізобетонна паля С12�30 (розміром 12 м) — 1 шт.
Умови продажу.
1. Завершення будівництва протягом п’яти років з дня під�

писання акта приймання�передачі об’єкта. 2. Новий власник
вирішує питання використання  об’єкта самостійно. 3. Забо�
рона відчуження об’єкта незавершеного будівництва до мо�
менту завершення будівництва та введення його в експлуа�
тацію. 4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони

навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації. У
разі неможливості завершення будівництва в установлені
строки за наявності відповідних обґрунтувань строки завер�
шення будівництва можуть бути змінені за рішенням органу
приватизації та органу місцевого самоврядування, про що
укладається додатковий договір.

Вартість продажу без ПДВ —163 926,65  грн., ПДВ —
32 785,33 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
196 711,98 грн.

Грошові кошти в розмірі 19 671,20 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації та реєстрацій�
ний збір за подання заяви на участь в аукціоні в розмірі 17,00
гривень вносяться грошовими коштами на р/р №
37310501800001 Регіонального відділення Фонду державно�
го майна України по Чернівецькій області в Управлінні Дер�
жавного казначейства у Чернівецькій області, МФО 856135,
ідентифікаційний код 21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р №37180501900001 Регіонального  відді�
лення  Фонду державного майна України по Чернівецькій об�
ласті в Управлінні Державного казначейства у Чернівецькій
області,  МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

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

Аукціон буде проведено 22.10.2004 за адресою: м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, о 12$й год.

Кінцевий термін прийняття заяв: 18.10.2004.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем

його розташування з дозволу регіонального відділення.
Служба з  організації та  проведення аукціону: Регіональне

відділення Фонду державного майна України по Чернівець�
кій області, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а,
телефон для довідок: 55�75�28.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення

незалежної оцінки об’єктів
Об’єкт державної власності — тарна база винзаводу, що зна�

ходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  м. Феодосія, с.

Сонячне, пров. Сосновий, 1.
Об’єкт державної власності — котельня, що знаходиться на ба�

лансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  м. Феодосія, с.

Сонячне, вул. Центральна, 7а.
Об’єкт державної власності — продовольчий склад, що знахо�

диться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  м. Феодосія, с.

Сонячне, вул. Центральна, 4.
Об’єкт державної власності — приміщення побуткомбінату (ко$

нтора, котельня, їдальня), що знаходиться на балансі ЗАТ «Фео�
досійський завод коньяків та вин».

Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  м. Феодосія, с.

Ближнє, вул. Радянська, 29.
Об’єкт державної власності — їдальня, що знаходиться на ба�

лансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с.

Насипне, вул. Південнобережна.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — нежитлові

приміщення корпусу № 4 КРНДІ ім. Сеченова, загальною пло$
щею 1355,3 м2, орендовані ЗАТ «Компанія Радіо Крок».

Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. По�

лікурівська, 25.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — нежитлові

приміщення корпусу № 4 КРНДІ ім. Сеченова, орендовані ТОВ
«МАС», у складі: корпуси №№ 1, 2, 3, 5, 11, 16, 18; котельня; волей�
больний майданчик.

Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. По�

лікурівська, 25.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — нежитлові

приміщення КРНДІ ім. Сеченова, орендовані ТОВ «Орлан», у
складі: корпус № 8 — 128,1 м2, № 18 — 364,1 м2, № 19 — 68,5 м2.

Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. По�

лікурівська, 25.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — нежитлові

приміщення КРНДІ ім. Сеченова, орендовані ТОВ «Крокус», у скла�
ді: корпус №6, загальною площею 642,1 м2.

Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. По�

лікурівська, 25.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — група інве$

нтарних об’єктів КРНДІ ім. Сеченова, у складі: корпуси №№ 14, 9,
7, 15, 7а, 10, колишній гараж, колишня човновна станція.

Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. По�

лікурівська, 25.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — нежитлові

приміщення КРНДІ ім. Сеченова, орендовані ТОВ «Древо здоро�
в’я», у складі: корпус № 5.

Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Во�

лодарського/Щербака, 9/1.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — нежитлові

приміщення КРНДІ ім. Сеченова, орендовані фірмою ПП «Бриз�
2000», у складі: корпус № 4, загальною площею 1579 м2.

Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Во�

лодарського/Щербака, 9/1.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — нежитлові

приміщення КРНДІ ім. Сеченова, орендовані ТОВ «ДОК «Сокіл», у
складі: корпус № 6.

Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Ще�

рбака, 8.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі до&

кументи:  заяву  на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докуме�
нтів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залуче�
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись�
мові згоди оцінювачів, яких  буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката су�
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом держав�
ного майна України; інформацію про претендента (документ, у яко�
му зазначаються відомості про претендента щодо його досвіду ро�
боти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза�
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); конкурсну
пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, по�
в’язаних з виконанням робіт, а також терміну  виконання робіт (у ка�
лендарних 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 29 вересня 2004 року  о 10.00 у Фонді
майна Автономної Республіки Крим за адресою: м. Сімферо$
поль, вул. Севастопольська, 17.

Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фонду
майна Автономної Республіки Крим до 22 вересня 2004 року за тією
ж самою адресою, кабінет 7, тел./факс для довідок (0652) 27�02�86.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, за�
твердженою постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891.

1. Частина будівлі інженерно$побутового корпусу (1$й і 2$й
поверхи) Ківерцівського механічного заводу.

Адреса об’єкта: м. Ківерці, вул. Грушевського, 26.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової ва�

ртості на аукціон.
Балансова (первісна) вартість: 71 564 грн.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004.
2. Автомобіль МТО, номер 17$59 ВНГ.
Адреса об’єкта: м. Горохів, вул. Грушевського, 33.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розмірів збит�

ків, нанесених державі в результаті списання транспортного засобу.
Балансова (залишкова) вартість: 28 923,0 грн.
Запланована дата оцінки — 31.08.2004.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати  до  регіональ&

ного відділення документацію у  запечатаному конверті з описом під&
твердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних докуме&
нтів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою по
кожному об’єкту окремо; копії установчих документів претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення робіт з оцінки майна  та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу�
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми  особисти�
ми підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида�
ного претенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента ( документ , який містить відомості про претендента що�
до його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�

нювачів, які працюють у штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцін�

ки, що має підтверджуватися  чинними кваліфікаційними докумен�
тами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному ре�
єстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстру фізичних
осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого
наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Мініс�
терстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єк�
та оціночної діяльності у проведені оцінки майна, зокрема подібно�
го майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро�
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особи�
стого досвіду у проведені оцінки подібного майна; письмової згоди
оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної дія�
льності, до виконання робіт з оцінки майна.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 22 вересня 2004 року у Регіональному
відділенні ФДМУ по Волинській області за адресою:  м. Луцьк,
Київський майдан, 9, кімн. 801, телефони для довідок: 4$00$57,
4$34$92.

Конкурсну  документацію слід подати до загального відділу Регі�
онального відділення ФДМУ по Волинській області до 17 вересня
2004 року включно за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн.
805.

ІНФОРМАЦІЯ
Горлівського представництва ФДМУ про оголошення

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

Назва об’єкта: об’єкт державної власності — група інвентарних
об’єктів у складі: нежитловий будинок площею 693,9 м2, 3 альтан�
ки, сарай, огорожа, замощення, що знаходиться на балансі АТЗТ
«Горлівський авторемонтний завод».

Юридична  адреса: Донецька область,  м. Горлівка, пр. Перемоги, 34.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для привати�

зації шляхом викупу.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі

документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
нотаріально посвідчену копію установчого  документа претенден�
та; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які залучаються до
виконання експертної оцінки і працюють у штатному складі; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом держмайна України; інформацію про претендента (доку�
мент, який містить відомості про претендента щодо досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.

Конкурс відбудеться через 15 днів після опублікування ін$
формації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: 84617,
Донецька область, м. Горлівка, пр. Перемоги, 31а. Тел. для до$
відок: (06242) 4$41$57, 9$34$20.

Документи приймаються за тією ж адресою.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки
1. Назва об’єкта: ЦМК ДП «Омельянівський гранітний кар’єр»,

що орендується ЗАТ «Омельянівський гранітний кар’єр».
Місцезнаходження:  Житомирська обл., Коростенський р�н., с

Горщик, вул. Заводська, 15.
Балансоутримувач: ЗАТ «Омельянівський гранітний кар’єр».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар�

тості об’єкта для приватизації (викуп).
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість (станом

на 01.07.2004): будівлі — 9 од. — 98,3 тис. грн.; автотранспорт — 4
од. — 2,9 тис. грн.; інше (обладнання) — 35 шт. — 973,9 тис. грн.

Дата оцінки: 31.08.2004.
2. Назва об’єкта: верстат ЗП$634, інв. № 09385.
Місцезнаходження: Коростенський район, с. Іскорость
Балансоутримувач: ВК «Кремінь».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар�

тості об’єкта з метою продажу  на аукціоні.

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ

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.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13
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Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість (станом
на 01.04.2004): обладнання — 1 од. — 0 тис. грн.

Дата оцінки: 30.09.2004.
3. Назва об’єкта: верстат фрезерний 6р$82, інв. № 09384.
Місцезнаходження: Коростенський район, с. Іскорость.
Балансоутримувач: ВК «Кремінь».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар�

тості об’єкта з метою продажу  на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість (станом

на 01.04.2004): обладнання — 1 од. — 0 тис. грн.
Дата оцінки: 30.09.2004.
4. Назва об’єкта: пально$роздавальні колонки «Нара» інв. №

09510$09512.
Місцезнаходження: Коростенський район, с. Іскорость.
Балансоутримувач: ВК «Кремінь».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар�

тості об’єкта з метою продажу  на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість (станом

на 01.04.2004): обладнання — 3 од. — 12 грн.
Дата оцінки: 30.09.2004.
5. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів: ЛЕП 10 кВт в ка$

р’єрі; ЛЕП 10 кВт від підстанції 35/10 кВт; низьковольтні та ви$
соковольтні мережі в кар’єрі;  зовнішні низьковольтні мережі
проммайданчикові.

Місцезнаходження: Коростенський район, с. Іскорость.
Балансоутримувач: ВК «Кремінь».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар�

тості об’єкта з метою продажу  на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість (станом

на 01.04.2004): обладнання — 4 од. — 1,863 тис. грн.
Дата оцінки: 30.09.2004.
6. Назва об’єкта: холодильна камера.
Місцезнаходження: Лугинський район, с. Остапи.
Балансоутримувач: ПСП «Остапи».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар�

тості об’єкта з метою продажу  на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість (станом

на 01.04.2004): обладнання — 1 од. — 64,76 грн.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення

конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції
та підтвердних документів. До підтвердних документів належать: за�
ява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва�
чів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до прове�
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до прове�
дення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, за�
вірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного май�
на України; інформація про претендента ( документ, який містить ві�
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна тощо; практичний досвід роботи з неза�
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо ); один кон�
верт із зазначенням адреси  учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про прове�
дення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Ре�
гіонального відділення ФДМУ по Житомирській області до
25.09.2004.

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)
30.09.2004. Тел. для довідок 22�76�17.

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
1. Назва об’єкта: приміщення  1,2 підвалу та першого поверху,

літ. 5, що орендуються приватним підприємцем Кюрчевим С. В.
Місцезнаходження об’єкта: 72313,  Запорізька обл., м. Меліто�

поль, вул. Дзержинського, 388/1.
Телефони: (06192) 5�80�19, (067) 564�15�68.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення: 330,7м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 01.05.2004 — 10 027,33 грн., ба�

лансоутримувач — ВАТ «Мелітопольський завод тракторних гідро�
агрегатів».

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
2. Назва об’єкта: комплекс будівель та споруд:
літ. Г, будинок № 5, інв. № 20660; літ. Д, будинок №7,   інв. № 00662;

літ. З, будинок №8, інв. № 70658; літ. Л, будинок №6, інв. № 80657;
літ. О, теплиця, інв. № 00905; літ П, їдальня, інв. № 26051; літ. Р, теп�
лиця, інв. № 00905; літ. Т, теплов. пункт, інв. № 64918; літ. Ф, бойле�
рна, інв. № 14494; літ. М, сарай; літ. Н, сарай; літ. У, сарай; літ. Щ,
убиральня.

Орендар — приватний підприємець Лаврусь В. А.
Місцезнаходження об’єкта: 69096, м. Запоріжжя, вул. Лісозавод�

ська, 11. Телефон (067) 614�36�99.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення: 2 221,9 м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 30.07.2004 — 11 975,98 грн., ба�

лансоутримувач — ВАТ «Запоріжжяобленерго».
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
3. Назва об’єкта: комплекс будівель та споруд:
літ. Б, будинок № 1, інв. № 90656; літ. В, будинок № 3, інв. № 60659;

літ. И, будинок № 4, інв. № 00655; літ. К, будинок № 2, інв. № 10654;
літ. Ц, будинок № 10, інв. № 30652; літ. Х, сторожка; літ. Ч, навіс; літ.
Ш, убиральня; № 1, огорожа, інв. № 11295.

Орендар — приватний підприємець Каневська Л. В.
Місцезнаходження об’єкта: 69096, м. Запоріжжя, вул. Лісозавод�

ська,11. Телефон (0612)  33�15�71.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення: 569,3 м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 30.07.2004 — 0,00 грн., балансо�

утримувач — ВАТ «Запоріжжяобленерго».

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, —  немає.
Організаційно�правова форма: державна.
4. Назва об’єкта: приміщення № 84, що оредується ТОВ

«ВКФ «Роксолана».
 Місцезнаходження об’єкта: 69063, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 36.
Телефон (0612) 64�37�83.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення: 250,9 м2, без поліпшень (викуплене майно).
Балансоутримувач — ВАТ «Запорізький сталепрокатний завод».

Довідка відсутня.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
5. Назва об’єкта: одноповерхова прибудова, літ. Б$1, що оре�

ндується приватним підприємцем Юдіним І. В.
 Місцезнаходження об’єкта: 69096, м. Запоріжжя, вул. Олімпійсь�

ка, 26а. Телефони: (0612)  96�56�91, 95�80�35.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення: 759,7 м2, виконані поліпшення.
Балансоутримувач — ЗАТ «Сатурн Д». Довідка по балансовій ва�

ртості приміщення відсутня (листи надаються).
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 майна, затвер�

дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва�

тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціно�
чної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юс�
тиції України від 19.12.2003 за № 1194/8515.

Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті докуме&
нтацію з описом підтвердних документів: заяву на участь у конкурсі за
встановленою формою; копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які  працюють у штатно�
му складі та   яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко�
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, звірені їхніми особистими підписа�
ми; копії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете�
нденту Фондом державного майна України; інформацію про прете�
ндента (документ, який містить відомості про претендента, щодо йо�
го досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінюва�
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
один конверт із зазначенням адреси претендента.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру — календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу регіо�
нального відділення ФДМУ (кімн. 767) до 23.09.2004 (включно).

Конкурс відбудеться 29.09.2004 у кімнаті  748  о 14$й годині за
адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Телефон для довідок
13$50$29.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Івано$Франківській обл.

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів  оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної

оцінки індивідуально визначеного майна
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення їдальні площею 284 м2,

що знаходиться на балансі Коломийського медичного училища.
Адреса об’єкта: 78200, Івано�Франківська обл., м. Коломия, вул.

Франка, 16.
Мета проведення незалежної оцінки — викуп .
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
2. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину № 39 площею 169,9

м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Залізничник».
Адреса об’єкта: Івано�Франківська обл., м. Надвірна, вул. Вокза�

льна, 4.
Мета проведення незалежної оцінки — аукціон.
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
3. Назва об’єкта оцінки: п’ять автомобілів ЗІЛ$131 (автомайс$

терні) з обладнанням, що знаходяться на балансі ВАТ «Івано�
Франківськавтотранс».

Адреса: м. Івано�Франківськ, вул. С. Бандери, 60.
Мета проведення оцінки — аукціон.
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну до&

кументацію.Конкурсна документація подається у запечатаному кон&
верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:  заява на участь у конкурсі за
встановленою формою; копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно�
му складі та яких буде залучено  до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко�
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи�
сами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре�
тенденту Фондом державного майна України; інформація про пре�
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча�
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію шодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації  про прове�
дення конкурсу.

Конкурс відбудеться у  регіональному відділенні ФДМУ
29.09.2004 за адресою: м. Івано$Франківськ, вул. Січових Стрі$
льців, 15.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу ре�
гіонального відділення до 16.00 24 вересня 2004 р. за адресою: м.
Івано�Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15,  кімн. 202, телефон для
довідок 55�31�39.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки

державного майна
Автомобіль ЗІЛ�131 МТО�АТМ1 держ. № 29�42 КХС, шасі № 887574,

двигун № 567737, запчастини та матеріали, що знаходиться на ба�
лансі ВАТ «Обухівське АТП�13238» за адресою: Київська обл., м. Обу�
хів, вул. Будьонного, 33.

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 працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май�
на; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сер�
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо�
ндом державного майна України; інформацію про претендента (до�
кумент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); один
конверт із зазначенням адреси учасників конкурсу.

Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно до
калькуляції витрат та терміну виконання робіт подаються у запеча�
таному конверті. Пропозиції щодо умов виконання робіт слід зазна�
чати в єдиній одиниці виміру — календарних днях. Регіональне від�
ділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в
яких термін виконання робіт не більше 10 календарних днів та умо�
ви оплати, які передбачають оплату послуг експерта покупцем пі�
сля продажу об’єкта.

Документи до комісії приймаються в десятиденний термін (вклю�
чно) з моменту опублікування інформаційного повідомлення, за ад�
ресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1, кімн. 909  (РВ ФДМУ по Київській
обл.)

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів від дня опу$
блікування інформації  за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1,
кімн. 909 (Регіональне відділення ФДМУ по Київській області).

Тел. для довідок  296�80�49.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення
оцінки майна

Дитячий садок загальною площею 2 073,3 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Луганськ, вул. Херсонська, 57а.
Балансоутримувач — ХК «Луганськтепловоз».
Вбудоване нежитлове приміщення площею 196,0 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Лисичанськ, вул. Октябрська, 2.
Балансоутримувач — ВАТ «Лисичанська сода».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва�

тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці�
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного май�
на України від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міністер�
стві юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки,

що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оці�
нювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оціню�
вачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оці�
нювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстро�
ваного в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,
зокрема, подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оці�
нки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єк�
том оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження дія�
льності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оці�
ночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебу�
вають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної дія�
льності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяль�
ності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, май�
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими пе�
редбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за на�
прямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
Фонду державного майна України конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До
підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за вста�
новленою формою; копія установчого документа претендента; копії
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 під�
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа�
ми; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете�
нденту Фондом державного майна України; інформація про претен�
дента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінюва�
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон�
верті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, коштори�
су витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіональ�
ного відділення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Героїв
ВВВ, 3а, кімн.206) до 17.00 27 вересня 2004 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конве�
рті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оці�
ночної діяльності».

Конкурс відбудеться 04.10.2004 о 15.00 в Регіональному
відділенні ФДМУ по Луганській області за адресою: 91000, м.
Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Телефон для довідок  58�03�30.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації державної власності групи А

Назва об’єкта: п’ятиповерхова будівля колишнього пансіона$
ту (з підвалом та шатровим дахом) загальною площею 3 070,3
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м2, що знаходиться на балансі Державного зовнішньоекономічно�
го підприємства «Укркольорпром».

Адреса: м. Трускавець, вул. Стуса, 6.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення в готелі «Смерічка» пло$

щею 35,5 м2, що знаходиться на балансі Яворівського ДГХП «Сір�
ка».

Адреса: м. Новояворівськ, вул. І. Франка, 1.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом про�

дажу на аукціоні.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі

документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (від�
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді�
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100);
копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено претендентом до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки та підписан�
ня звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; ко�
пію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенде�
нту ФДМУ; інформацію про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його шта�
тному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки, у
тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному
конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання ро�
біт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також тер�
міну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про про�
ведення конкурсу.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по
Львівській області 23 вересня 2004 р. о 12.00 за адресою: м.
Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області до 18.00 21
вересня 2004 р.

Телефон для довідок (0322) 72�20�42.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

1. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка поча�
ткової вартості об’єктів оцінки, що приватизуються шляхом прода�
жу на аукціоні.

Назва об’єкта оцінки:
спеціальний автомобіль ЗІЛ$157$К ПАРМ №74$38 ХАД;
спеціальний автомобіль ЗІЛ$157$К ПАРМ №74$39 ХАД;
спеціальний автомобіль ЗІЛ$157$К ПАРМ №74$40 ХАД.
Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, вул.

Ак. Павлова, 88.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),

що виробляються: автомобільне господарство.
Кількість об’єктів необоротних активів,  згідно з аналітичним облі�

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт):

спеціальний автомобіль ЗІЛ�157�К ПАРМ № 74�38 ХАД, що зна�
ходиться на балансі ВАТ «Харківське АТП № 16327», за адресою: м.
Харків, вул. Ак. Павлова, 88, 1965 р.;

спеціальний автомобіль ЗІЛ�157�К ПАРМ № 74�39 ХАД, що зна�
ходиться на балансі ВАТ «Харківське АТП № 16327», за адресою: м.
Харків, вул. Ак. Павлова, 88, 1965 р.;

спеціальний автомобіль ЗІЛ�157�К ПАРМ №74�40 ХАД, що знахо�
диться на балансі ВАТ «Харківське АТП №16327», за адресою: м. Ха�
рків, вул. Ак. Павлова, 88, 1965 р.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершено�
го будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріа�
льних активів:  залишкова вартість станом на 30.08.2004 — 0 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — 14 календарних днів.
Конкурс відбудеться по кожному об’єкту окремо.
2. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вар�

тості об’єкта малої приватизації, що приватизується шляхом про�
дажу на аукціоні.

Назва об’єкта оцінки: майно: МТО ЗІЛ$131 АТ$К №20$71 ХАЕ, що
знаходиться на балансі ВАТ «АТП 16366».

Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська
обл., м. Ізюм, вул. Соснова, 3.

Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: автомобільне господарство.

Кількість об’єктів необоротних активів,  згідно з аналітичним об�
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро�
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про
об’єкт): майно: майстерня технічного обслуговування МТО ЗІЛ�131
АТ�К № 20�71 ХАЕ.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершено�
го будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріа�
льних активів (станом на 01.03.2004) — 6 082,20  грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документа&

цію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (на&
каз ФДМУ від 25.11.2003 за № 2100 ): заяву на участь у конкурсі за
встановленою формою; копію установчого документа претенден�
та, копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат�
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписан�
ня звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде до�
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май�
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами, копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано�
го претенденту ФДМУ, інформацію про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі�
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцін�
ки майна тощо), практичний досвід роботи з незалежної оцінки, один
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єди�
ній одиниці виміру — календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допу�
скається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового
діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Харківській облас�
ті до 27.09.2004 за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держ�
пром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, кімн. 205.

Конкурс відбудеться 01.10.2004 в Регіональному відділен$
ні 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
Управління комунального майна Хмельницької міської ради

про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності — суб’єктів господарювання, які будуть залучені

до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
Переможцями конкурсу, який відбувся 17 серпня 2004 року, ви�

знано:
товариство з обмеженою відповідальністю «Творчо&виробниче

об’єднання «Орфей» на проведення незалежної оцінки окремого
індивідуально визначеного майна — нежитлового приміщення за�
гальною площею 523,1 м2 в будинку № 18 на Львівському шосе в м.
Хмельницькому;

товариство з обмеженою відповідальністю «Поділля&Експерт» на
проведення незалежної оцінки окремого індивідуально визначеного
майна — нежитлового приміщення загальною площею 257,3 м2 в бу�
динку № 82 на вул. Кам’янецькій в м. Хмельницькому;

товариство з обмеженою відповідальністю «Стожари &Плюс» на
проведення незалежної оцінки окремого індивідуально визначено�
го майна — нежитлового приміщення загальною площею 583,4 м2

(у тому числі підвали — 41,5 м2) в будинках № 22, 24, 26, 28 по вул.
Проскурівській в м. Хмельницькому; окремого індивідуально визна�
ченого майна — нежитлового приміщення загальною площею 127,3
м2 в будинку № 49 по вул. Володимирській в м. Хмельницькому.

IНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності

з метою проведення незалежної оцінки об’єкта малої
приватизації державної

власності —  цілісного майнового комплексу
Код за ЄДРПОУ: 04827860.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової

вартості цілісного майнового комплексу для приватизації його шля�
хом продажу на аукціоні.

Назва підприємства: державне підприємство «Чернівецький за�
вод технологічного обладнання».

Місцезнаходження  підприємства: 58000, м. Чернівці, вул. Хотин�
ська, 43.

Телефони: (0372) 55�33�33, 59�08�33.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),

що виробляються: медична галузь, вид діяльності — господарське
управління будівництвом, підприємство не здійснює виробничої ді�
яльності, продукція не випускається.

Кількість об’єктів необоротних активів, згідно з аналітичним об�
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро�
кових фінансовий інвестицій, нематеріальних активів): основних
засобів — 35, незавершеного будівництва — 2, довгострокових фі�
нансовий інвестицій — немає, нематеріальних активів — немає.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського то�
вариства: 451 509,92 грн.

Балансова залишкова вартість основних засобів незавершено�
го будівництва, довгострокових фінансовий інвестицій, нематері�
альних активів: основних засобів — 367 737,53 грн., незавершено�
го будівництва (станом на  31.07.2004) — 2 274 882, 46 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно�правова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 31.07.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон&

курсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До під&
твердних  документів належать: заява на участь у конкурсі за вста�
новленою формою (відповідно до Положення про конкурсний від�
бір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 25.11.2003 № 2100, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 19.12.2003 за № 1194/8515); копія установчого доку�
мента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі  та яких буде залучено до прове�
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до про�
ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформація про претендента (документ, який міс�
тить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі�
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у йо�
го штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
терміну виконання робіт, не більшому, ніж зазначено в інформації
про проведення конкурсу.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцін�

ки, що повинна підтверджуватися чинними кваліфікаційними доку�
ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фі�
зичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвер�
дженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001
№ 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001
за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,
зокрема подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оці�
нки майна та підписання звітів про оцінку майна, їх особистого до�
свіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено су�
б’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції претен�
дентів, у яких термін виконання робіт становитиме не більше 20
днів. Термін виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці вимі�
ру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 30 вересня 2004 р. об 11.00 у Регіональ$
ному відділенні Фонду державного майна України по Чернівець$
кій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, к. 6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до загального
відділу Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області — 24
вересня 2004 р. до 16.45 , за адресою:  м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а.  Телефон для довідок 55�75�28.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим

про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності, який буде залучений до проведення незалежної

оцінки об’єкта
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для

оцінки об’єкта, що належить Автономній Республіці Крим, — будівлі
магазину, що не увійшла до статутного фонду ВАТ «Комбінат «Крим�
ська Троянда», Автономна Республіка Крим, Сімферопольський ра�
йон, с. Чайкіне, вул. Рожева, визнано — підприємство «Крим&
Експерт».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності , що відбувся в
Регіональному відділенні ФДМУ по Волинській області

06.09.2004
Переможцями конкурсу визнано по:
цілісному майновому комплексу — Ківерцівський механічний за�

вод за адресою об’єкта: м. Ківерці, вул. Грушевського, 26 — ЗАТ «То&
рговий Дім «Ріелтер&Україна»;

електролінії зовнішній за адресою: м. Ковель, вул. Луцька, 15 —
Волинська Торгово&промислова палата.

Підсумки засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення

незалежної оцінки об’єктів приватизації державної  власності
від 01.09.2004

До проведення незалежної оцінки:
нежитлового приміщення площею 41,7 м2, що знаходиться на ба�

лансі ДП «Львіввугілля», вул. Івасюка, 2, м. Червоноград, залучено
ПП «Експерт&МАШ»;

нежитлового приміщення площею 18,7 м2, що знаходиться на ба�
лансі Добротвірської ТЕС ВАТ «Західенерго», вул. Франка, 14, смт
Добротвір, залучено ПП «Експерт&МАШ».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по

Миколаївській області 03.09.2004 з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки

об’єктів державного майна
Переможцями конкурсу визнані:
ПП «Візаві» по ОНБ — 10 житлових будинків, які знаходяться на

балансі СТОВ «Новогригорівське» та розташовані за адресою: Ми�
колаївська обл., Миколаївський р�н, с. Новогригорівка.

ТОВ «Нерухомість» по базі відпочинку «Автомобіліст», яка знахо�
диться на балансі ВАТ «Миколаївбудтранс» та розташована за ад�
ресою: Миколаївська обл., Березанський р�н, с. Рибаківка.

ПП «Форкіс&Н» по теплоходах «С. Руданський», «О. Грін», «К. Па�
устовський», які знаходяться на балансі дочірнього підприємства
«Миколаївський річковий порт» АСК «Укррічфлот», порт приписки
— м. Миколаїв.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
що відбувся 03.09.2004 в Регіональному відділенні ФДМУ

по Сумській області з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення оцінки майна
Акції, що належать державі у статутному фонді ВАТ «Сумпром�

продукт» у кількості 7 264 шт., що становить 49,75% статутного
фонду товариства, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Ше�
вченка, 5. Переможець — суб’єкт підприємницької діяльності Пунь&
ко В. М., м. Суми.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному

відділенні ФДМУ по Тернопільській області 30.08.2004 з
відбору суб’єктів оціночної діяльності

Переможцями конкурсу для проведення незалежної оцінки об’�
єктів приватизації визнано по:

бетонно�розчинному вузлу, що знаходиться на балансі ВАТ «Чо�
ртківська МПМК�20», за адресою: вул. Кн. Володимира Великого,
10а, м. Чортків Тернопільської обл. — ПВКП «Ефма&Маркетинг»;

складу цементу, що знаходиться на балансі ВАТ «Чортківська
МПМК�20», за адресою: вул. Кн. Володимира Великого, 10б, м. Чо�
ртків Тернопільської обл. — ПВКП «Ефма&Маркетинг»;

вбудованому нежитловому приміщенню в житловому будинку, що
знаходиться на балансі ВАТ «Бучацький цукровий завод»,  за адре�
сою: вул. Залізнична, 4, м. Бучач Тернопільської обл. — ТОВ «Фірма
«Гудвіл»;

приміщенню насосної станції промислової води, що знаходиться
на балансі ВАТ «Бучацький цукровий завод»,  за адресою: вул. Васи�
ля Стуса, б/н, м. Бучач Тернопільської обл. — ТОВ «Фірма «Гудвіл»;

сторожова будка, що знаходиться на балансі ВАТ «Бучацький цу�
кровий завод»,  за адресою: вул. Павла Тичини, 3а, м. Бучач Терно�
пільської обл. — ТОВ «Фірма «Гудвіл».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, що відбувся в Регіональному

відділенні ФДМУ по Харківській області 27.08.2004 з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

1. Договір на проведення незалежної оцінки по ОНБ — житловий
будинок, що знаходиться на балансі Регіонального структурного під�
розділу Київський районний центр «Київ�енерго» та Східного регіо�
нального управління Державної прикордонної служби України, за ад�
ресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. К. Лібкхнехта, 23, буде укладе�
но з суб’єктом оціночної діяльності — Харківською товарною біржею.

2. Договір на проведення незалежної оцінки нежитлових примі�
щень площею 286,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гамарника, 17,
буде укладено з суб’єктом оціночної діяльності — ПФ «Бонс».

3. Договори на проведення незалежної оцінки по таких об’єктах:
нежитлова будівля площею 3937,6 м2 за адресою: м. Харків, вул.

Зоряна, 4а;
нежитлова будівля колишнього магазину загальною площею

180,1 м2 за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький р�н, с. Фе�
дорівка, вул. Першотравнева, 14;

ОНБ — майданчик прирейкового складу к. 301, що знаходиться
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на балансі ВАТ «Вовчанський агрегатний завод», за адресою: 62503,
Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Пушкіна, 2, буде укладено з су�
б’єктом оціночної діяльності — ПФ «Агентство «Схід».

4. Договір на проведення незалежної оцінки по нежитловій буді�
влі магазину з обладнанням за адресою: Харківська обл., Золочів�
ський р�н, с. Відродженівка, вул. Механізаторська, 1а, буде укладе�
но з суб’єктом оціночної діяльності — ППФ «ЛІК».

5. Договори на проведення незалежної оцінки по таких об’єктах:
нежитлова будівля магазину за адресою: Харківська обл., Золо�

чівський р�н, с. Завадське, вул. В. Васильченка, 2;
нежитлова будівля магазину за адресою: Харківська обл., Золо�

чівський р�н, с. Скорики, вул. Шевченка, 11а,
буде укладено з суб’єктом оціночної діяльності — ТОВ «Фірма

«2+2».
6. Договір на проведення незалежної оцінки ЦМК — Харківський

центр науково�технічної та економічної інформації, за адресою:
61125, м. Харків, просп. Гагаріна, 4, буде укладено з суб’єктом оці�
ночної діяльності — НВКП «Тезіс».

7. Переможцем конкурсу по майну бази відпочинку, що знаходить�
ся на балансі ТОВ «Завод «Метиз», за адресою: Харківська обл., м.
Куп’янськ, вул. Кузнечна, 9, визнано суб’єкта оціночної діяльності —
ТОВ «Центр незалежної оцінки».

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% статут$
ного фонду ВАТ «Буковинська універсальна біржа» (м. Че�
рнівці, 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).

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді$

яльності, які будуть залучені для:
визначення вартості внеску державного засновника (цілісний май$

новий комплекс — державне підприємство Вінницький завод «Кри$
стал») до статутного фонду господарського товариства;

визначення початкової вартості державного пакета акцій ВАТ
«Концерн$Електрон» (4 000 акцій загальною номінальною вартіс$
тю 14 000 грн.) з метою продажу його за грошові кошти на конкуре$
нтних засадах;

визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівниц$
тва (житловий будинок № 1) з метою приватизації шляхом викупу;

визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва
(житловий будинок № 2) з метою приватизації шляхом викупу;

визначення ринкової вартості нежитлового приміщення на пер$
шому поверсі прибудови з метою приватизації шляхом викупу;

визначення ринкової вартості групи інвентарних об’єктів: кор$
пус № 1, корпус № 3 та приміщення спортзалу — з метою привати$
зації шляхом викупу;

визначення ринкової вартості відокремленого майна санаторію
«Гірське Сонце» з метою приватизації шляхом викупу;

визначення ринкової вартості державного пакета акцій ВАТ «АКБ
«Прикарпаття» (166 500 акцій номінальною вартістю 166 500 грн.)
з метою його продажу за грошові кошти;

визначення ринкової вартості державної частки розміром 40% у
статутному фонді Спільного українсько $ польського підприємства
( у формі товариства з обмеженою відповідальністю) «КРІО$ЛТД» з
метою її продажу за грошові кошти;

визначення початкової вартості державного пакета акцій ВАТ АКБ
«АВТОКРАЗБАНК»  (простих іменних акцій 246 400  сумарною
номінальною вартістю 24 640,0 грн.; привілейованих акцій 5 000,
сумарною номінальною вартістю 500,0 грн.) з метою продажу його
за грошові кошти на конкурентних засадах.

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвер&
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.

1. Цілісний майновий комплекс державного підприємства Він$
ницький завод «Кристал».

 Місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, вул. 600�річчя, 21, тел.: (0432)
43�88�45, тел./факс: 43�88�18.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості внеску держав�
ного засновника (цілісний майновий комплекс державного підприємства Він�
ницький завод «Кристал») до статутного фонду господарського товариства.

Галузь народного господарства, вид діяльності, основні види продукції
(послуг), що виробляються: промисловість, діаманти, вироби ювелірні, тех�
нологічна оснастка.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
основних засобів — 3 193, у тому числі: об’єкти нерухомості — 72;
нематеріальних активів — 15,
невстановлене обладнання — 86.
Балансова залишкова вартість станом на 30.06.2004, тис. грн.:
основних засобів — 14 210,514, у тому числі: об’єкти нерухомості —  8 722,588;
нематеріальних активів — 90,571;
невстановлене обладнання — 155,171.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, —  немає.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт: 14 календарних днів.
2. Державний пакет акцій ВАТ «Концерн$Електрон».
Місцезнаходження: 79000, м. Львів, вул. Стороженка, 32, тел.: (0322)

72�16�44, тел./факс: (032) 233�53�44.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості дер�

жавного пакета акцій ВАТ «Концерн�Електрон» (4 000 акцій загальною номі�
нальною вартістю 14 000 грн.) з метою продажу його за грошові кошти на
конкурентних засадах.

Вид діяльності, основні види продукції (послуг), що виробляються: виро�
бництво апаратури для трансляції, ретрансляції передач, дослідження та роз�
робки в галузі природничих та технічних наук.

Розмір статутного фонду, тис. грн.: 37 535,358.
Балансова залишкова вартість станом на 31.12.2003, тис. грн.:
основних засобів — 13 998,0; нематеріальних активів — 25,3; довгостроко�

вих фінансових інвестицій — 113 541,0; незавершеного будівництва — 130,9.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
3. Об’єкт незавершеного будівництва — житловий будинок № 1.
Місцезнаходження: 39631, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., вул.

Адмірала Головка, тел.: 39�66�45, тел./факс: 38�43�62.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’�

єкта незавершеного будівництва (житловий будинок № 1), що знаходиться
на балансі ВАТ «Північний гірничо�збагачувальний комбінат», з метою при�
ватизації шляхом викупу.

Вид діяльності, основні види послуг, що виробляються: житло.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:

незавершеного будівництва — 1.
Балансова залишкова вартість станом на 30.06.2004, тис. грн.: незаве�

ршеного будівництва — 7 134,181.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —  немає.
Дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.

У Регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій області
09.09.2004 відбулося засідання комісії з конкурсного відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оці�
нки вартості об’єкта малої приватизації власності територіа�
льної громади с. Коровія Глибоцького р�ну Чернівецької обла�
сті — будівлі старої котельні Коровійської загальноосвіт$
ньої школи І—ІІІ ступенів (Чернівецька обл., Глибоцький р�н,
с. Коровія, вул. Садова, 1б) з метою подальшої приватизації
шляхом викупу. Переможцем конкурсу комісія визнала ПП Ма&
ковейчука Михайла Івановича (Чернівецька обл., м. Сторожи&
нець, вул. І. Вільде, 3/2).

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся 30.08.2004 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 (гр. А) — вбудовано�

му нежитловому приміщенні площею 264,7 м2, що знаходиться на
балансі Донецького учбово�курсового комбінату. Місцезнаходження
об’єкта: м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, — ТОВ НКУФ «Універ&
сал&Консалтинг»,

по об’єкту групи Ж — пансіонату «Азовочка», що знаходиться на
балансі ЗАТ «Донецькмеблі». Місцезнаходження об’єкта: Донець�
ка обл., Новоазовський р�н, с. Єланчик, — ТОВ «Фемікс»,

по об’єкту групи Г — державній частці у майні ОП «Шахта ім. О. Ф.
Засядько». Місцезнаходження підприємства: м. Донецьк, пр. Зася�
дько, шахта ім. О. Ф. Засядько, — ТОВ «ДОНТЕХКОМ».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся 26.08.2004 у Регіональному відділенні Фонду

державного майна України по Донецькій області з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної

оцінки майна
Переможцями конкурсу визнано:
по об’єкту державної власності (гр. А) — нежитловому приміщен�

ню (магазин), що знаходиться на балансі державного підприємст�
ва об’єднання «Артемсіль» і орендується ПП «Струмок». Місцезна�
ходження об’єкта: Донецька обл., Артемівський р�н, с. Парасковії�
вка, вул. Володарського, 2, — ТОВ «Юрекс&консалтинг»,

по об’єкту державної власності (гр. А) — гаражу з оглядовою ямою,
що знаходиться на балансі Красноармійського районного управ�
ління ДВП по зовнішньому централізованому водопостачанню «Ук�
рпромводчормет». Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м.
Красноармійськ, вул. Лихачова, 15а, — ТОВ «Компанія «МАКС»,

об’єкту державної власності (гр. А) — цілісному майновому ком�
плексу державного підприємства «Алмаз». Місцезнаходження об’�
єкта: м. Донецьк, вул. Югославська, 34, — СПД ФО Ганжа Б. М.,

по об’єкту комунальної власності — частині нежитлового примі�
щення в цокольному поверсі житлового будинку площею 98,40 м2,
що знаходиться на балансі ДКП «Гарант». Місцезнаходження об’�
єкта: Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул. Ліхолєтова, 22/1, — ПП
«Фірма «Інженер»,

по об’єкту групи Ж — їдальні, що знаходиться на балансі ЗАТ «Кра�
маторський завод металоконструкцій». Місцезнаходження об’єк�
та: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Совхозна, 15, — СПД ФО
Острик,

по об’єкту групи Ж — дитячому оздоровчому центрі «Зарница»,
що знаходиться на балансі ЗАТ «Самоцветы». Місцезнаходження
об’єкта: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Степова (вул. Степна),
15, — ТОВ «Інтербізнесконсалтинг».

4. Об’єкт незавершеного будівництва — житловий будинок № 2.
Місцезнаходження: 39631, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., вул. Ад�

мірала Головка, тел.: 39�66�45, тел./факс: 38�43�62.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та незавершеного будівництва (житловий будинок № 2), що знаходиться на
балансі ВАТ «Північний гірничо�збагачувальний комбінат», з метою привати�
зації шляхом викупу.

Вид діяльності, основні види послуг, що виробляються: житло.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:

незавершеного будівництва — 1.
Балансова залишкова вартість станом на 30.06.2004, тис. грн.: незавер�

шеного будівництва — 13 469,386.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —  немає.
Дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
5. Нежитлове приміщення на першому поверсі прибудови загаль$

ною площею 247 м2.
Місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 15, тел.: 229�54�30,

тел./факс: 228�93�70.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості нежи�

тлового приміщення на першому поверсі прибудови з метою приватизації
шляхом викупу.

Балансова залишкова вартість станом на 31.07.2004, тис. грн.: 1 195,826.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —  немає.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
6. Група інвентарних об’єктів: корпус № 1, корпус № 3 та примі$

щення спортзалу загальною площею 2129,8 м2.
Місцезнаходження: АРК, м. Ялта, смт Сімеїз.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості групи

інвентарних об’єктів, що знаходяться на балансі санаторію «Передгірний»:
корпус № 1, корпус № 3 та приміщення спортзалу — з метою приватизації
шляхом викупу.

Кількість інвентарних об’єктів, шт.: усього — 3, у тому числі: корпус № 1;
корпус № 3; приміщення спортзалу.

Балансова залишкова вартість станом на 17.08.2004, тис. грн.: 467,872.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —  немає.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
7. Відокремлене майно санаторію «Гірське Сонце».
Місцезнаходження: АРК, м. Алупка, вул. Дворцове шосе, 4.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості відо�

кремленого майна санаторію «Гірське Сонце» з метою приватизації шляхом
викупу.

Кількість інвентарних об’єктів, шт.: усього — 8, у тому числі 6 спальних
корпусів.

Балансова залишкова вартість станом на 31.05.2004, тис. грн.: 2 238,505.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —  немає.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
8.  Державний пакет акцій ВАТ «АКБ «Прикарпаття»  у кількості

166 500 шт.
 Місцезнаходження: 76000, м. Івано�Франківськ, вул. Галицька, 7.
 Тел./факс: (0342) 55�87�38.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості

державного пакета акцій ВАТ «АКБ  «Прикарпаття»  (166 500 акцій номінальною
вартістю 166 500 грн.) з метою його продажу за грошові кошти.

Вид діяльності, основні види послуг, що виробляються: банківська справа,
банківські послуги.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
основних засобів — 1298,
незавершеного будівництва — 3,
довгострокових фінансових інвестицій — 2,
нематеріальних активів — 23.
Балансова залишкова вартість станом на 31.07.2004, тис. грн.:
основних засобів — 25976,0;
незавершеного будівництва — 488,0;
довгострокових фінансових інвестицій — 16,0;
нематеріальних активів — 71,0;
 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю —  немає.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт: 14 календарних днів.
9.  Державна частка розміром 40% у статутному фонді Спільного

українсько$польського підприємства «КРІО$ЛТД».
Місцезнаходження: 48120, смт Микулинці Теребовлянського району

Тернопільської обл., вул. Тернопільська, 35, тел.: (03551) 5�13�72, тел/факс:
5�11�01.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
державної частки розміром 40% у статутному фонді Спільного українсько�
польського підприємства (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)
«КРІО�ЛТД»  з метою її продажу за грошові кошти.

Галузь народного господарства, вид діяльності: холодильне
машинобудування, виробництво технологічного устаткування для харчової і
комбікормової промисловості та ін.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
основних засобів — 3; нематеріальних активів — 1.

Балансова залишкова вартість станом на 31.08.2004, тис. грн.:
основних засобів — 43,878;
нематеріальних активів —  0,875.
 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю — немає.
Дата оцінки: 31.08.2004.
Термін виконання робіт: 14 календарних днів.
10.  Державний пакет акцій ВАТ АКБ «АВТОКРАЗБАНК»  (простих

іменних акцій 246 400;  привілейованих акцій  5 000).
 Місцезнаходження: 39631, м. Кременчук Полтавської обл., вул. Київська, 8.
 Тел.: (0536) 77�88�38, тел./факс: 77�12�36.
 Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості

державного пакета акцій ВАТ АКБ  «АВТОКРАЗБАНК» (простих іменних акцій
24 6400 сумарною номінальною вартістю 24 640,0 грн.; привілейованих акцій
5 000 сумарною номінальною вартістю 500,0 грн.) з метою продажу його за
грошові кошти на конкурентних засадах.

Вид діяльності, основні види послуг, що виробляються: банківська справа,
банківські послуги.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
основних засобів — 1363,
незавершеного будівництва — 2,
нематеріальних активів — 18.
Балансова залишкова вартість станом на 30.06.2004, тис. грн.:
основних засобів — 4054,8;
незавершеного будівництва — 1785,9;
нематеріальних активів — 295,3.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю  —  немає.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт: 14 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відпо�

відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за�
твердженого наказом  Фонду державного майна України 25.11.2003 № 2100 і
зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має під�

тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві�
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими від�
повідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному ре�
єстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема,
подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні
оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці�
ночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаною з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльно�
сті, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відно�
синах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від�
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та  професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної ді�
яльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна України
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтве&
рдних документів. До підтвердних документів належать: заява на участь у
конкурсі ( за встановленою формою); копія установчого документа претен�
дента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працю�
ють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви�
даного претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре�
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його до�
свіду роботи, кваліфікації та особистого  досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду дер�
жавного майна України (вул. Кутузова ,18/9, кімната 504)  до 18.00 23 вере�
сня 2004 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під�
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити
відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». Перепустки до
загального відділу Фонду державного майна України видаються по вул. Куту�
зова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для довідок: 200�36�36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України 29 вере$
сня 2004 р. о 15.00.
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та друкується мовою оригіналу.
 Її розміщення в інших засобах масової
інформації чи передрук можливі лише з

письмового дозволу Фонду державного майна
України із зазначенням номера

 й дати видачі дозволу.

Д О  В І Д О М А

Зміни та доповнення до Переліку об’єктів групи Е, які підлягають приватизації
у 2004 році за участю центрального апарату Фонду державного

майна України*

Найменування Місцезнаходження Розмір державного Номінальна Термін
підприємства, підприємства  пакета акцій вартість державного приватизації

код за ЄДРПОУ (частки, паю) пакета акцій

Кількість %
акцій, шт.

ЗАТ «Пансіонат АРК, 98654, м. Ялта, 24 318 384 18,6 243 183,84 IV квартал
  Прибрежний», 20730769 с. Відрадне

(частки, паю), грн.

Включити до Переліку об’єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2004 році
за участю центрального апарату Фонду державного майна України,

затвердженого наказом Фонду від 22.04.2003 № 688*

Найменування Місцезнаходження Розмір державного Номінальна Термін
підприємства, підприємства  пакета акцій вартість державного приватизації

код за ЄДРПОУ (частки, паю) пакета акцій

Кількість %
акцій, шт.

ТОВ «Дельфін�201», АРК, 98654, м. Ялта, — 27,07 12 705 086,00 III—IV кв.
31505542  с. Відрадне,

вул. Дніпровська, 5

* Затверджено наказом ФДМУ від 06.09.2004 № 1835.

(частки, паю), грн.

Iнформація щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Назва об’єкта Код за Юридична

  Орган, уповноважений Належність до переліку Монопольне становище Вартість основних засобів Основні види діяльності

приватизації ЄДРПОУ адреса

  до прийняття рішення про підприємств, які мають на загальнодержавному ринку станом на 01.07.2004, тис. грн. об’єкта приватизації
  приватизацію управляти відповідним стратегічне значення для відповідних товарів  (робіт, послуг) (за даними статуту або

державним майном економіки та безпеки держави Держкомстату України)
(дата та номер Постанови КМУ)

Державна частка в майні 23129920 87314,  Донецька обл., Українська кооперативно� — Не займає — 3 129,0 2  549,6 Виробництво та реалізація
Володарського заводу Амвросіївський район, державна корпорація по будівельних матеріалів
силікатної цегли с. Володарське агропромисловому будівництву

«Украгропромбуд»

Займає (не займає) Вид продукції, Первісна Залишкова
послуг

Миколаївська  КЕЧ  району  проводить  конкурс  на  право
укладення  договорів оренди нежитлових  приміщень

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: Микола�
ївське КЕЧ району, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 41, тел. (0512)
47�17�33.

Назва об’єктів і їх місцерозташування:
1. Нежитлові приміщення складу інв. № 2 загальною площею 324 м2,

рік забудови — 1981, м. Миколаїв, вул. Чигрина, 90, в/м № 6. Вартість
за експертною оцінкою: 90 500 грн.

2. Нежитлові приміщення майстерні інв. № 16 загальною площею
557,4 м2, рік забудови — 1964, м. Миколаїв, вул. Чигрина,
47а, в/м № 13. Вартість за експертною оцінкою: 200 000 грн.

3. Нежитлові приміщення сховища інв. № 19 загальною площею
161,65 м2, рік забудови — 1989, м. Херсон, вул. Паровозна, в/м № 3.
Вартість за експертною оцінкою: 6 948 грн.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс — по закінченню
одного місяця від дати публікації.

Основні вимоги до умов використання об’єктів: підтримання належ�
них умов експлуатації та технічного стану.

Розмір орендної плати буде визначено згідно з чинним законо&
давством.

Конкурс буде проведено через 31 день після публікації ого$
лошення.

Телефон  для довідок  (0512) 47�17�33.

Луцька квартирно$експлуатаційна частина району
проводить конкурс на право укладення договорів оренди

нежитлових приміщень, вбудованих у житлові будинки
житлового містечка № 25, які знаходяться на балансі

будинкоуправління № 2 Луцької КЕЧ району
1. Приміщення площею 53,2 м2 у будівлі інв. № 85 за адресою: м. Броди,

вул. Богуна, 60.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством

шляхом експертної оцінки, становить 45,93 грн. без ПДВ.
Об’єкт може бути використаний під виробниче приміщення.
2. Приміщення площею 18,0 м2 у будівлі інв. № 85 за адресою: м. Броди,

вул. Богуна, 60.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством

шляхом експертної оцінки, становить 15,54 грн. без ПДВ.
Об’єкт може бути використаний під виробниче приміщення.
3. Приміщення площею 40,9 м2 у будівлі інв. № 84 за адресою: м. Броди,

вул. Богуна, 58.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством

шляхом експертної оцінки, становить 176,55 грн. без ПДВ.
Об’єкт може бути використаний під склад.
4. Приміщення площею 74,9 м2 у будівлі інв. № 85 за адресою: м. Броди,

вул. Богуна, 60.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством

шляхом експертної оцінки, становить 484,98 грн. без ПДВ.
Об’єкт може бути використаний під продовольчий магазин.
5. Приміщення площею 111,9 м2 у будівлі інв. 84 за адресою: м. Броди,

вул. Богуна, 58.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством

шляхом експертної оцінки, становить 724,55 грн. без ПДВ.
Об’єкт може бути використаний під продовольчий магазин.
Останній термін приймання заяв на оренду — місяць від дня опубліку�

вання об’яви.
Основні вимоги до умов використання об’єктів — використання за при�

значенням, дотримання належних умов експлуатації, виконання ремонту
нерухомого майна за рахунок власних коштів орендаря, своєчасна оплата
орендної плати, оплата загальноексплуатаційних та комунальних послуг,
компенсація земельного податку.

Звертатися за адресою: м. Броди, вул. 22 Січня, 82, тел. 4�20�46.

Центральний госпіталь Державної прикордонної служби України
оголошує конкурс на право укладення договору оренди приміщення
аптечного кіоска, який знаходиться на території госпіталю за
адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Ягідна, 58.

Характеристика об’єкта: нежитлова площа 10,2 м2  розташована на ІІ�му
поверсі  холу адміністративного корпусу госпіталю.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс: 30 днів  з моменту
опублікування в газеті.

Розмір орендної плати 366 грн. 00 коп. без урахування  ПДВ на рік.
Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта: підтримання приміщень і

інженерних мереж в належному стані шляхом здійснення поточного ремо�
нту та запобігання його знищенню, пошкодженню, псуванню;

виконання заходів по охороні навколишнього середовища та дотриман�
ня екологічних норм;

дотримання санітарно�гігієнічних норм;
дотримання перепусткового режиму.
Конкурс проводиться за порядком, визначеним наказом Фонду державно�

го майна України і Міністерства оборони України від 26.07.2000  № 1549/241 .
Телефони для довідок: 265�72�11, 267�77�95.

До уваги керівників підприємств$реєстраторів
та емітентів цінних паперів

Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів» 18 листопада 2003 року зареєстрована

як Інформаційне агентство і відповідно до Договору з Аге�
нтством з розвитку інфраструктури фондового ринку
України № 13 від 22.01.2004, розміщує річну звітність ак�

ціонерних товариств та підприємств�емітентів облігацій на web�сайті
www.aaa.ua.

Річний звіт відкритого акціонерного товариства та підприємства�
емітента облігацій надсилається для оприлюднення відповідно до По�
ложення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними
товариствами або емітентами облігацій, затвердженого рішенням
ДКЦПФР № 72 від 09.06.98 (зі змінами, внесеними рішеннями ДКЦПФР
№ 3 від 17.01.2000 та № 16 від 27.01.2004).

Річний звіт закритого акціонерного товариства надсилається для
оприлюднення відповідно до вимог Положення про подання річного зві�
ту закритими акціонерними товариствами, затвердженого рішенням
ДКЦПФР № 227 від 03.06.2003.

Електронна адреса для приймання електронної форми річних звітів:
zvit@aaa.ua.

Адреса для подання дискет: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15, 3�й
поверх, Управління маркетингу.

Http//:www.aaa.ua.
Телефон/факс  (044) 516�52�77.
Тарифи на розміщення річної звітності емітентів (з ПДВ):
для відкритого акціонерного товариства — 270 грн.
для закритого акціонерного товариства — 200 грн.
Реєстраторам пропонуємо укласти договір на оприлюднення інфор�

мації емітентів. Під час укладання договору реєстратору надається зни�
жка до 40%.

Запрошуємо до співробітництва!

Згідно з наказом ФДМУ від 18.08.2004 № 1696 анульовано сертифікат су$
б’єкта оціночної діяльності від 08.07.2003 № 910/03, виданий ФДМУ прива$
тному підприємцю Борисяку Леоніду Миколайовичу, м. Новодністровськ Че$
рнівецької області.

Згідно з наказом ФДМУ від 01.09.2004 № 1813 анульовано сертифікат су$
б’єкта оціночної діяльності від 10.06.2002 № 628/02, виданий ФДМУ підпри$
ємству «Далекс$Експерт», м. Сімферополь.

Згідно з наказом ФДМУ від 01.09.2004 № 1812 анульовано сертифікат су$
б’єкта оціночної діяльності від 26.06.2002 № 839/02, виданий ФДМУ това$
риству з обмеженою відповідальністю «Партнер$Сервіс», м. Дніпродзер$
жинськ.

Згідно з наказом ФДМУ від 31.08.2004 № 1805 анульовано сертифікат су$
б’єкта оціночної діяльності від 18.06.2002 № 770/02, виданий ФДМУ прива$
тному підприємцю Дегтярю Олександру Івановичу,  м. Добропілля Донецької
області.

Згідно з наказом ФДМУ від 31.08.2004 № 1806 анульовано сертифікат су$
б’єкта оціночної діяльності від 23.05.2002 № 455/02, виданий ФДМУ това$
риству з обмеженою відповідальністю «Канзас», м. Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 16.08.2004 № 1669 анульовано сертифікат су$
б’єкта оціночної діяльності від 01.11.2002 № 1474/02, виданий ФДМУ това$
риству з обмеженою відповідальністю фірмі «Дінастія», м. Харків.

Згідно з наказом ФДМУ від 16.08.2004 № 1670 анульовано сертифікат су$
б’єкта оціночної діяльності від 09.06.2002 № 963/02, виданий ФДМУ Держа$
вній акціонерній компанії «Національна мережа аукціонних центрів», м. Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 16.08.2004 № 1671 анульовано сертифікат су$
б’єкта оціночної діяльності від 15.05.2002 № 382/02, виданий ФДМУ прива$
тному підприємству «Науково$виробнича фірма «Анкер», м. Запоріжжя.

Згідно з наказом ФДМУ від 01.09.2004 № 1814 анульовано сертифікат су$
б’єкта оціночної діяльності від 14.08.2003 № 1990/03, виданий ФДМУ при$
ватному підприємству «Аспект», м. Сімферополь.

Згідно з наказом ФДМУ від 01.09.2004 № 1815 анульовано сертифікат су$
б’єкта оціночної діяльності від 26.08.2003 № 2015/03, виданий ФДМУ това$
риству з обмеженою відповідальністю експертно$консалтинговій компанії
«Роміс», м. Тернопіль.

Згідно з наказом ФДМУ від 01.09.2004 № 1816 анульовано сертифікат суб’єк$
та оціночної діяльності від 30.10.2002 № 1455/02, виданий ФДМУ приватному
підприємцю Мамонтовій$Данильчук Людмилі Іванівні, м. Бахчисарай.

Згідно з наказом ФДМУ від 17.08.2004 № 1682 анульовано сертифікат су$
б’єкта оціночної діяльності від 23.10.2003 № 2134/03, виданий ФДМУ това$
риству з обмеженою відповідальністю «Консалтингсервіс», м. Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 17.08.2004 № 1683 анульовано сертифікат су$
б’єкта оціночної діяльності від 10.05.2002 № 288/02, виданий ФДМУ Держа$
вному проектному інституту містобудування «Міськбудпроект», м. Полтава.

Згідно з наказом ФДМУ від 17.08.2004 № 1684 анульовано сертифікат су$
б’єкта оціночної діяльності від 02.07.2002 № 920/02, виданий ФДМУ Держа$
вному підприємству «Укрпромзовнішекспертиза», м. Київ.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.09.2004 № 1811 у зв’язку з отриманням
Денисовою Л. С. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1300, виданого ФДМУ і Українською комерційною школою, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 23.09.2002
№ 2679, видане ФДМУ Денисовій Л. С.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.09.2004 № 1810 у зв’язку з отриманням
Глизем О. Г. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 03.07.2004
МФ № 1443, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 09.10.2002
№ 3078, видане ФДМУ Глизю О. Г.

Згідно з наказом ФДМУ від 02.09.2004 № 1820 вилучено з Переліку об’єктів групи
Е, що підлягають приватизації в 2004 році, державну частку в розмірі 12,6% у стату$
тному фонді ТОВ «Облсількомунгосп», яке знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул.
Ф. Зайцева, 46а (пункт 2 додатку 1 до наказу ФДМУ від 23.02.2004
№ 336).

Регіональним відділення ФДМУ по Львівській області приватизовано шляхом
викупу державну частку в майні ТОВ «Тригал», що становить 26% СФ товари�
ства, яке знаходиться за адресою: 81000, Львівська обл., Яворівський р�н, с. Зелів.
Приватизовано юридичною особою за 86 917,20 грн., у т. ч. ПДВ — 14 486,20 грн.

В інформаційному повідомленні про проведення публічного захисту закріп�
лення у державній власності на новий строк пакета акцій ВАТ «Український нау$
ково$дослідний інститут авіаційної технології», опублікованому в газеті «Відо�
мості приватизації» від 8 вересня 2004 р. № 35 (323) на стор. 4, слід читати:

«Основні види продукції (робіт, послуг) та їх обсяг у цінах звітного періоду:
науково$технічні послуги за 2002 р. — 4 832 тис. грн.»

ФОНД  ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади голови

правління ВАТ «Ніжинсільмаш»
Адреса: вул. Шевченка, 109, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16610,

тел.:  (04631) 5�19�43, 5�12�48.
Вимоги до кандидатів: досвід практичної роботи на керівних поса�

дах не менш як 5 років; вища освіта.
Для участі у конкурсі подаються:  заява про участь у конкурсі; запо�

внений у встановленому порядку особовий листок з обліку кадрів з
наклеєною фотокарткою; автобіографія; копії документів про освіту;
план роботи на посаді голови правління ВАТ; програма поліпшення
фінансово�економічного стану ВАТ або програма виходу з кризового
стану; листи�подання від організацій, які рекомендують учасника (у
разі їх наявності).

Документи приймаються протягом 30 днів з дати оголошення кон�
курсу за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.

Тел./факс  296�53�96.

* Затверджено наказом ФДМУ від 13.08.2004 № 1665

В інформації, опублікованій у газеті «Відомості приватизації» від 01.09.2004
№ 34 (322) про продаж акцій ВАТ «Плодорозсадник «Скала$Подільський» на
грошовому регіональному аукціону через Державну акціонерну компанію «Націо�
нальна мережа аукціонних центрів» на стор. 20, слід читати:

«Тернопільська філія ДАК «НМАЦ», 46002, м. Тернопіль, вул. Ст. Бандери, 34,
тел. (0352) 25�17�58».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Миколаївський аукціонний центр приймає заяви від фізичних осіб та фінансових
посередників на участь у спеціалізованих аукціонах за грошові кошти за адресою:
54030,  м. Миколаїв, вул. В. Морська, 45, оф. 33, тел. (0512) 35�03�02.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Адреса Вінницького аукціонного центру:  вул. Гоголя, 10,  м. Вінниця, 21018,
тел. (0432) 32�16�36.


