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ПАКЕТИ  АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Хустської районної ради по Закарпатській області

про проведення конкурсу з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Хустський консервний завод»

(комунальна власність району) за грошові кошти
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00379324.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ «Хустський

консервний завод».
Місцезнаходження ВАТ: 90400, Україна, Закарпатська область, м. Хуст,

вул. Волошина, 44.
Телефони: (03142) 4/34/65; 4/47/63.
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному товарному ринку —

не є монополістом та не має стратегічного значення для економіки та без/
пеки держави.

2. Хустська районна рада пропонує до продажу пакет акцій у кількості
682 160 шт., що становить 33,853% статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 170,54 тис. грн.
3. Форма випуску акцій: документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд 503 770 (п’ятсот три тисячі сімсот сімдесят гривень

00 копійок) грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг), у тому числі

експортної, за останній звітний період (за 6 міс. 2004 р.) — 84,4 тис. грн.
Кількість робочих місць — 54.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ, умови її

використання: підприємство розташовано на земельній ділянці загальною
площею 3,76 га, державний акт на право постійного користування землею
від 30.12.95 № 206.

Будівлі та споруди виробничого та невиробничого характеру (балансова
залишкова вартість): усього: 1 598 052,00 грн.:

виробничого призначення — 829 206,00 грн.;
невиробничого призначення — 768 846,00 грн.
Будівлі та споруди виробничого та невиробничого характеру (залишкова

вартість) яких становить (станом на 01.07.2004) у грн.: 868 667,00 грн.
Основні показники господарської діяльності ВАТ

за останні три роки та останній звітний період

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 222,9 101,0 215,2 84,4
Балансовий прибуток, тис. грн. �28,6 �36,4 �17,4 �1,3
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 21,0 33,0 20,6 12,4
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 138,5 84,0 49,5 12,2
Рентабельність, % — — — —
Вартість активів, тис. грн. 1 418,6 1 313,9 1 215,2 1 184,8

5. Фіксовані умови конкурсу.
Погашення кредиторської заборгованості в сумі 4,5 тис. грн., у т. ч. забо/

ргованість із заробітної плати — 1,0 тис. грн., перед Пенсійним фондом —
2,2 тис. грн. та перед бюджетом 1,3 тис. грн. протягом 30 днів з моменту
підписання договору купівлі/продажу пакета акцій ВАТ;

недопущення розірвання трудових договорів з працівниками підпри/
ємства, що приватизується, з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів
про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачена можливість звільнення на підставі пунктів  3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України протягом календарного року з
моменту підписання договору купівлі/продажу пакета акцій;

виконання вимог антимонопольного законодавства України;
здійснення робіт щодо захисту навколишнього середовища, дотриман/

ня екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних наслідків екс/
плуатації об’єкта, забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 від/
сотка від отриманого прибутку;

дотримання протягом двох років тих профілів діяльності, номенклатури,
обсягів виробництва на ВАТ, які є на момент підписання договору купівлі/
продажу, не допущення зменшення обсягів виробництва.

Виконання мобілізаційних завдань, визначених державою для ВАТ.
6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок проведення

конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створе/
них у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним нака/
зом Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України
та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 вересня 2000
року № 1908/11/271. Радник відсутній.

7. Для участі в конкурсі потенційний покупець:
сплачує 17 054 грн. як конкурсну гарантію: одержувач: Хустська районна

рада, рахунок № 37185002000978, банк одержувача УДК по Закарпатській
області, МФО 812016, код одержувача 22108130.

Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі в конкурсі з про/
дажу пакета акцій ВАТ «Хустський консервний завод»;

реєстраційний збір 17 грн., одержувач: місцевий бюджет — Хустський
район, р/р № 31510905800318, банк одержувача УДК по Закарпатській об/
ласті, МФО 812016, код одержувача 22108130, призначення платежу: ре/
єстраційний збір для участі в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Хустський
консервний завод», код платежу 31030000.

Подає по одному примірнику конкурсних пропозицій та підтвердних доку/
ментів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи подаються до органу
приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних документів запе/
чатується в окремий конверт.

Конкурсні пропозиції запечатуються в окремий непрозорий пакет з над/
писом «Конкурсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адреси орга/
ну приватизації і назви конкурсу.

Підтвердні документи запечатуються в окремий непрозорий пакет з над/
писом «Підтвердні документи» із зазначенням на ньому тільки адреси орга/
ну приватизації і назви конкурсу. На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Під/
твердні документи» не повинно міститись ніякої інформації, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних доку/
ментів — сім календарних днів до початку проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних документів:
Закарпатська область, м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 21, приміщення ра/
йонної ради (№ 55) у робочі дні з 8.00 до 17.00.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Хустський консервний завод».
Для отримання права відвідання ВАТ «Хустський консервний завод» потрі/

бно звернутись до Хустської районної ради по Закарпатській області (кімн. 55).
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію можна в ро/

бочі дні з 8.00 до 16.00 щодня, крім вихідних та святкових днів за адресою:
Закарпатська область, м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 21.

11. Конкурс буде проведено через 30 календарних днів після опу$
блікування в газеті «Відомості приватизації» за адресою: Закарпат$
ська область, м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 21, телефон для довідок
4$23$68.

Служба з організації проведення конкурсу: Хустська районна рада, теле/
фони для довідок: 4/35/13, 4/23/68.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення повторного

конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Серп і молот», яке має
стратегічне значення для економіки та безпеки держави

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00236004.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): відкрите акціоне/

рне товариство «Серп і молот».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 61068, м. Харків, проспект Московський,

183.
Тел./факс: (0572) 26/42/94, 26/77/67, 26/30/02.
ВАТ «Серп і молот» займає монопольне становище на загальнодержавно/

му ринку з виробництва тракторних та комбайнових двигунів.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кіль/

кості 3 087 638 штук, що становить 63,59% статутного фонду ВАТ «Серп
і молот».

Номінальна вартість однієї акції — 0,50 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 30 447 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 2 427,634 тис. грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції за 2003 рік —

1 794 тис. грн., виробництво дизельних двигунів та запчастин до них.
Обсяги виробництва продукції за І півріччя 2004 рік —

1 685,2 тис. грн.
Кількість робочих місць (усіх категорій працюючих) — 700.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ, умови її

використання: загальна площа земельної ділянки — 56,6344 га.
Землю надано в постійне користування на підставі державного акта на пра/

во постійного користування П/ХР № 005558 від 17/Х/2000 р. № 851.
Основні показники господарської діяльності ВАТ

за останні три роки та останній звітний період

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 27 183 11 553 4 088 643,9
Балансовий прибуток, тис. грн. �16 965 �16 820 �24 551 �5 819,0
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 2 718 1 250 2 293 7 572,6
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 34 622 43 027 20 153 55 800,8
Рентабельність, % — — — �51,8
Вартість активів, тис. грн. 240 642 222 356 200 351 174 188,8

Ухвалою господарського суду Харківської області від 05.11.2002
№ Б/19/176/02 порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ «Серп і
молот».

5. Фіксовані умови конкурсу: погашення заборгованості ВАТ перед Пен/
сійним фондом 3 822,2 тис. грн. протягом одного року з моменту підписан/
ня договору купівлі/продажу; погашення заборгованості ВАТ перед бюдже/
том 4 972 тис. грн. протягом одного року з моменту підписання договору
купівлі/продажу; здійснення програми технічної реконструкції виробництва,
впровадження прогресивних технологій ВАТ; недопущення розірвання тру/
дового договору з працівниками підприємства, що приватизується, з ініці/
ативи власника або уповноваженого ним органу протягом не менше 6 міся/
ців від дня переходу до нього права власності, за винятком звільнення на
підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення
працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнен/
ня на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про
працю України; створення нових робочих місць; дотримання тих видів еко/
номічної діяльності, які є на момент підписання договору купівлі/продажу;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ; виконання вимог
Закону України «Про захист економічної конкуренції»; зменшення питомої
ваги робочих місць з небезпечними та шкідливими умовами праці і змен/
шення їх впливу на працюючих; забезпечення витрат на охорону праці не
менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції на рік; здійснення робіт
щодо захисту довкілля.

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

зації плану довгострокових інтересів у розвитку підприємства щодо підви/
щення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних по/
казників його діяльності;

бізнес/план або техніко/економічне обґрунтування післяприватизаційно/
го розвитку об’єкта, що включає план зайнятості працівників підприємства,
пропозицію інвестора із зазначенням максимального розміру інвестицій,
термінів та порядку їх внесення.

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

проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженим спільним
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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.09.2000
за № 665/4886.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує як конкурсну гарантію 3 044,7 тис. грн. на розрахунковий ра/

хунок Фонду державного майна України: № 37316021000058, ОПЕРУ ДКУ
м. Київ, МФО 820172, код за ЗКПО 00032945, одержувач: Фонд державного
майна України. Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у конку/
рсі з продажу пакета акцій ВАТ «Серп і молот».

7.2. Сплачує реєстраційний збір у сумі 17 грн. на рахунок Фонду державно/
го майна України № 37183500900028, ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код
за ЗКПО 00032945, одержувач коштів: Фонд державного майна України. При/
значення платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета
акцій ВАТ «Серп і молот».

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

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ В 2004 р.
У ЧОТИРИ РАЗИ ПЕРЕВИКОНАВ ПЛАН

НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ВІД ПРИВАТИЗАЦІЇ

Минулого тижня у Фонді державного майна
України (ФДМУ) відбулася прес�конференція
за участю Голови ФДМУ М. В. ЧЕЧЕТОВА.

У вступному слові М. В. Чечетов зазначив, що 2004 р.
ФДМУ завершує вдало. Початковий план на 2004 р. становив
2,1 млрд грн., проте уже перевиконано скоригований план
(5,2 млрд грн.). На сьогодні до бюджету надійшло 8,3
млрд грн. До кінця поточного року продаж великих об’єктів не
заплановано.

Нещодавно продано дев’ять з десяти пакетів акцій ДАК
«Укррудпром» (умови продажу десятого пакета акцій — ВАТ
«Балаклавське рудоуправління ім. Горького» — доопрацьову7
ються з урахуванням того, що в Балаклавській бухті буде зона
відпочинку). Продаж пакетів акцій ВАТ «Укртелеком» і ВАТ
«Одеський припортовий завод» перенесено на наступний рік.

За словами Голови ФДМУ, бюджет на 2005 р. — це бюджет
розвитку з яскраво виявленим соціальним забарвленням. Та7
кого бюджету в історії незалежної України ще не було: у дохід7
ній частині заплановано 110 млрд грн., у видатковій — 117.
Порівняно з бюджетом 2000 р. у 5 разів збільшаться видатки
на медицину, в 2,5 раза — на науку, в 3 рази — на освіту, в 2 рази
збільшаться внески до Пенсійного фонду України.

Кошти для виконання бюджету, на думку М. В. Чечетова,
відшукаються завдяки підвищенню ефективності роботи під7
приємств, виходу економіки з тіні тощо. Проте ще не прийняті
нові закони з питань оподаткування та виводу капіталу з тіні.
Приріст внутрішнього валового продукту на наступний рік
прогнозується на рівні 8,6—11%. Економіка набирає обертів, і
в цей процес значний внесок робить ФДМУ. Так, у бюджеті на
наступний рік передбачено надходження від приватизації в су7
мі 4 млрд грн., для чого до приватизації готуються 154 об’єкти
вартістю 5 518 млн грн. (з урахуванням того, що не всі об’єкти
можуть бути продані через те, що деякі з них мають низьку
привабливість), у тому числі пакети акцій ВАТ «Укртелеком»
і ВАТ «Одеський припортовий завод». М. В. Чечетов гаран7
тує, що ФДМУ виконає поставлене завдання незалежно від
політичної ситуації в Україні.

Далі Голова ФДМУ зупинився на стані справ у вертикаль7
но7інтегрованій нафтовій компанії (ВІНК). У витоків ство7
рення ВІНК стояв А. К. Кінах, але тоді створити цю компанію
не вдалося. У поточному році Президент України підписав
указ про створення ВІНК. ФДМУ мав здійснити оцінку 43%7
вого пакета акцій ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький нафто7
переробний завод) та 25%7вого пакета акцій ВАТ «Нафтопе7
реробний комплекс «Галичина», а потім передати їх до НАК
«Нафтогаз України», яка проведе загальні збори акціонерів.

ФДМУ провів оцінку ЗАТ «Укртатнафта» (160 млн дол.
США). З оцінювачем, який проводить оцінку ВАТ «Нафтопе7
реробний комплекс «Галичина», ФДМУ розірвав договір, оскі7
льки оцінювач не дотримав строку оцінки. Сьогодні відбудеть7
ся конкурс з визначення нового оцінювача. Після проведення
оцінки пакет акцій ВАТ «Нафтопереробний комплекс «Гали7
чина» буде передано до НАК «Нафтогаз України».

Створення ВІНК можна порівняти з естафетою: ФДМУ на
виконання указу Президента України розпочав оцінкою еста7
фету та передав її іншим заінтересованим міністерствам і ві7
домствам.

Наприкінці прес7конференції М. В. Чечетов відповів на чи7
сленні запитання журналістів.

Підготував Михайло ФЕДОРЕЦЬ

НА ПРЕС�КОНФЕРЕНЦІЇ ФДМУ
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рених у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним на/
казом Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету Украї/
ни та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від
13.09.2000 № 1908/11/271 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
від 28.09.2000 за № 665/4886.

Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конкурсі не допуска/
ються.

7. Для участі у конкурсі претендент:
7.1. Сплачує грошовий внесок у сумі 38,2315 тис. грн. як конкурсну

гарантію  на розрахунковий рахунок Регіонального відділення ФДМУ по
Вінницькій області № 37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області,
МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990. Призначення платежу: для Ре/
гіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області як конкурсна гаран/
тія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Вінницький інструме/
нтальний завод».

7.2. сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунковий рахунок Ре/
гіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498 в ба/
нку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990. При/
значення платежу: для РВ ФДМУ по Вінницькій області як реєстраційний збір
для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Вінницький інструменталь/
ний завод».

7.3. Подає по два примірники конкурсних пропозицій та підтвердних доку/
ментів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи подаються до органу при/
ватизації одночасно. Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та запечату/
ються в окремий непрозорий конверт з надписом «Конкурсні пропозиції»
і зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації та назви кон/
курсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та запечату/
ються в окремий непрозорий конверт з надписом «Підтвердні докумен/
ти» і зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації та назви
конкурсу.

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

8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій і підтвердних докуме/
нтів — за сім календарних днів до початку проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних документів: 21100,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, кімн. 17, тел. (0432) 32/38/85, факс 35/33/72.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідування ВАТ можна отри/
мати з 8.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових днів за адресою: 21100,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, кімн. 17, тел. (0432) 32/38/85, 35/46/74.

10. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 календарних днів після опублі$

кування інформаційного повідомлення в газеті «Відомості привати$
зації» за адресою: Вінниця, вул. Гоголя, 10.

Телефон для довідок (0432) 32/38/85.

Підсумки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Укрхудожпром» таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з продажу паке/

та акцій ВАТ «Укрхудожпром», оголошення про який було оприлюднено в газе/
ті «Відомості приватизації» від 30.07.2003 № 29 (266).

ВАТ «Укрхудожпром» розташовано за адресою: Україна, 01033, м. Київ,
вул. Жилянська, 28.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 45,83% статутного
фонду товариства та кількістю акцій  4 500 618 штук.

Код за ЄДРПОУ: 22858679.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 1 125 160 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу паке/

тів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та
корпоратизації, затвердженого спільним наказом Фонду державного майна
України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних папе/
рів та фондового рину від 13.09.2000 № 1908/11/271 та наказу Фонду держав/
ного майна України конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Укрхудожпром» вважа/
ється таким, що не відбувся.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

інструментальний завод» таким, що не відбувся
Регіональне відділення підвело підсумки конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Вінницький інструментальний завод», оголошення про який було опуб/
ліковано в газеті «Відомості приватизації» від 11 серпня 2004 року № 31 (319).

Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 222083.
Місцезнаходження ВАТ: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 25.
Кількість акцій, запропонованих для продажу: 54 616 422 штуки, що стано/

вить 25,002% статутного фонду ВАТ.
Номінальна вартість акції: 0,01 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 546 164 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Азовкабель» таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з продажу паке/

та акцій ВАТ «Азовкабель», оголошення про який було оприлюднено в газеті
«Відомості приватизації» від 20.08.2004 № 32(320).

ВАТ «Азовкабель», розташоване за адресою: Україна, 71100, Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Кабельників, 3.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 90,80% статутного
фонду товариства та кількістю акцій 45 703 101 штука.

Код за ЄДРПОУ:   00214511.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 13 763 460 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу

пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі привати/
зації та корпоратизації, затвердженого спільним наказом ФДМУ, Антимоно/
польного комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271 та наказу Фонду державного майна Ук/
раїни конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Азовкабель» вважається таким,
що не відбувся.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з продажу паке/

та акцій ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт», оголошення про який було
оприлюднено в газеті «Відомості приватизації» від 04.08.2004 № 30(318).

ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» розташоване за адресою: Украї/
на, 19000, Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 161.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 97,87% статутного
фонду товариства та кількістю акцій 22 230 056 штук.

Код за ЄДРПОУ: 14309540.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 12 590 900 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу

пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі привати/
зації та корпоратизації, затвердженого спільним наказом Фонду державного
майна України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271 та наказу Фонду
державного майна України конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Електромеха/
нічний завод «Магніт» вважається таким, що не відбувся.

Департамент спільних підприємств,
міждержавних майнових відносин та власності

за кордоном, т. 294�44�64

Фонд державного майна України повідомляє про продаж на аукціоні,
який відбувся 9 вересня 2004 року за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової,
15, державних пакетів акцій: ВАТ «Кримуніверсалбанк» кількістю 5
(п’ять) штук. Переможцем аукціону визнано: фізичну особу. Ціна продажу:
99,00 (дев’яносто дев’ять) гривень; ВАТ КБ «Надра» кількістю 30 (три/
дцять) штук. Переможцем аукціону визнано: фізичну особу. Ціна продажу:
3 577,00 (три тисячі п’ятсот сімдесят сім) гривень; ВАТ «СКБ «Дністер»
кількістю 3 550 (три тисячі п’ятсот п’ятдесят) штук. Переможцем аукціону
визнано ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер». Ціна продажу:
382,00 (триста вісімдесят дві) гривні; ВАТ «Інноваційно$промисловий
банк» кількістю 11 (одинадцять) штук. Переможцем аукціону визнано: фі/
зичну особу. Ціна продажу 113,31 (сто тринадцять гривень 31 копійка) гри/
вень; АКБ «Укрсоцбанк» кількістю 10 545 (десять тисяч п’ятсот сорок
п’ять) штук. Переможцем аукціону визнано: товариство з обмеженою від/
повідальністю «Депозитарно/фондова компанія Славутич/Капітал». Ці/
на продажу: 1 395,00 (одна тисяча триста дев’яносто п’ять) гривень; АКБ
«Легбанк» кількістю 27 716 (двадцять сім тисяч сімсот шістнадцять) штук.
Переможцем аукціону визнано: товариство з обмеженою відповідальні/
стю «Депозитарно/фондова компанія Славутич/Капітал». Ціна продажу:
2 808,18 (дві тисячі вісімсот вісім гривень 18 копійок) гривень; АКБ «Пів$
денкомбанк» кількістю 117 (сто сімнадцять) штук. Переможцем аукціону
визнано: товариство з обмеженою відповідальністю «Депозитарно/
фондова компанія Славутич/Капітал». Ціна продажу: 1 200,81 (одна тися/
ча двісті гривень 81 копійка) гривень.

Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу дер/
жавного пакета акцій АКБ «Чорноморський банк розвитку та рекон$
струкції» у кількості 1 (одна) штука, загальною номінальною вартістю
200,00 (двісті) гривень (умови проведення аукціону опубліковані в газеті
«Відомості приватизації» від 30.07.2004 № 29 (317) запланований на
9 вересня 2004 року (публікація в газеті «Відомості приватизації» від
20.08.2004 № 32 (320), не відбувся в зв’язку з відсутністю заяв від поте/
нційних покупців.

Фондом державного майна України прийнято рішення про приватиза/
цію державної частки ТОВ «Восток$Руда», що становить 50,57% стату/
тного фонду товариства, загальною номінальною вартістю 6 826 492,00
(шість мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч чотириста дев’яносто дві)
гривні, яке знаходиться за адресою: 52210, Дніпропетровська обл.,
м. Жовті Води, пров. Капітальний, 2 (код за ЄДРПОУ 19354901).

Фондом державного майна України прийнято рішення про приватиза/
цію державного пакета акцій Спільного Литовсько$Російсько$
Українського підприємства ЗАТ «Хемета» («СНЕМЕТА») у кількості
60 (шістдесят) шт. загальною номінальною вартістю 1 800 (одна тисяча
вісімсот) литовських літів, що становить 2% статутного фонду товарист/
ва, розташованого за адресою: 08412, Литовська Республіка, м. Віль/
нюс, вул. Академійос, 7, ідентифікаційний код 1044133.

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

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — саратський чавуноливарний завод «Зеніт»

за адресою: смт Сарата, вул. Вокальна, 3. Об’єкт приватизовано фізичною
особою за 43 000 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля промтоварного магазину, що знаходиться на балансі ТОВ ім. Чапа/

єва, за адресою: Диканський район, с. Чапаєвка, вул. Центральна, 5. Об’єкт
приватизовано фізичною особою за 4 850,00 грн., у т. ч. ПДВ — 808,33 грн.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення за адресою: просп. Науки, 10, літ. А. Об’єкт прива/

тизовано юридичною особою за 63 751 грн., у т. ч. ПДВ — 10 625 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Васильківська, 13, літ. А. Об’єкт

приватизовано фізичною собою за 77 256 грн., у т. ч. ПДВ — 12 876 грн.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Тарасівська/Микільсько/

Ботанічна, 14/2, літ. Б. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 51 977
грн., у т. ч. ПДВ — 8 663 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Велика Китаївська, 61а, літ. А.
Об’єкт приватизовано юридичною особою за 67 392 грн., у т. ч. ПДВ —
11 232 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: Стратегічне шосе, 11, літ. А. Об’єкт
приватизовано юридичною особою за 271 200 грн., у т. ч. ПДВ — 45 200 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Ломоносова, 77, літ. А. Об’єкт
приватизовано фізичною особою за 118 927 грн., у т. ч. ПДВ — 19 821 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Толстого, 15, літ. А. Об’єкт при/
ватизовано фізичною особою за 59 390 грн., у т. ч. ПДВ — 9 898 грн.

Нежитлове приміщення загальною площею 157,1 м2 за адресою: вул. Ар/
тема, 10, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 175 800 грн., у
т. ч. ПДВ — 29 300 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Толстого, 51/102, літ. А.
Об’єкт приватизовано юридичною особою за 92 065,20 грн., у т. ч. ПДВ —
15 344,20 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Паньківська, 10, літ. А. Об’єкт
приватизовано юридичною особою за 84 732 грн., у т. ч. ПДВ — 14 122 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Микільсько/Ботанічна, 14/7, літ.
А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 142 500 грн., у т. ч. ПДВ —
23 750 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Тарасівська, 23/25, літ. А. Об’єкт
приватизовано фізичною особою за 45 600 грн., у т. ч. ПДВ — 7 600 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: просп. Науки, 61, літ. А. Об’єкт прива/
тизовано фізичною особою за 53 631 грн., у т. ч. ПДВ 8 938 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Саксаганського, 29, літ. А. Об’/
єкт приватизовано юридичною особою за  86 268 грн., у т. ч. ПДВ — 14 378 грн.

Нежитлові приміщення № 1, 4, 6 площею 372,10 м2 за адресою: просп.
Червонозоряний, 10, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за
630 344,40 грн., у т. ч. ПДВ — 105 057,40 грн.

Нежитлове приміщення № 2 площею 78,50 м2 за адресою: просп. Черво/
нозоряний, 10, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 191 222,40
грн., у т. ч. ПДВ — 31 870,40 грн.

Нежитлові приміщення № 3, 5 площею 71,50 м2 за адресою: просп. Черво/
нозоряний, 10, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 111 033,36
грн., у т. ч. ПДВ — 18 505,56 грн.

Нежитлові приміщення загальною площею 48,45 м2 за адресою: вул. Оле/
ся Гончара, 38, літ. 38, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за
168 180,00 грн., у т. ч. ПДВ — 28 030,00 грн.

Аукціон

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване приміщення магазину загальною площею 87,7 м2, що знахо/

диться на балансі Немирівської міської ради, за адресою: м. Немирів, вул. 50
років ВЛКСМ, 11. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 14 259,96 грн.,
у т. ч. ПДВ — 2 376,66 грн.

 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль ЗИЛ/157 КБ, № 32/08 ОДЯ за адресою: м. Одеса, 19/й км

Старокиївської дороги. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 2 239,00
грн., у т. ч. ПДВ — 373,16 грн.

Конкурсна пропозиція та підтвердні документи подаються окремо у запе/
чатаних конвертах.

Конверти з конкурсними пропозиціями запечатуються в окремий непро/
зорий пакет з написом «Конкурсні пропозиції», на якому зазнається тільки
адреса органу приватизації та назва конкурсу.

Конверти з підтвердними документами запечатуються в окремий не/
прозорий пакет з написом «Підтвердні документи», на якому зазначаєть/
ся тільки адреса органу приватизації і назва конкурсу. На пакетах «Конку/
рсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не повинно міститись ніякої ін/
формації, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного
покупця.

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і підтвердних докуме/
нтів — за сім календарних дів до початку проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних документів: 01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, кімната 504.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Серп і молот».
Для отримання права відвідання ВАТ «Серп і молот» необхідно звернутись

до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу (кім/
ната 604, телефон для довідок 296/59/77).

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію можна з 9.00
до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за адресою: Україна, 61068,
м. Харків, проспект Московський, 183, ВАТ «Серп і молот», тел./факс: (0572)
26/42/94, 26/77/67, 26/30/02.

11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Серп і молот» відбудеться

через 45 календарних днів після опублікування цієї інформації в га$
зеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Київ, вул. Кутузова,
18/9, ФДМУ.

За довідками звертатись: Фонд державного майна України, Управління
конкурсного продажу (кімната 604, телефон для довідок 296/59/77).

Додаткові умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Серп і молот»

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

провадження протягом не менш як трьох років економічної діяльності з
виробництва сільськогосподарських тракторів;

провадження протягом не менш як трьох років економічної діяльності з
виробництва продукції, яка використовується у виробництві сільськогоспо/
дарських тракторів;

провадження протягом не менш як трьох років економічної діяльності з
виробництва продукції (робіт), для якої використовуються сільськогосподар/
ські трактори;

здійснення не менш як року безпосереднього контролю на підприємствах,
що провадять економічну діяльність, визначену в абзацах другому—
четвертому цього пункту.

2. Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в порядку, які встановлені
Положенням про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій від/
критих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпора/
тизації, та інформаційним повідомленням Фонду державного майна України
про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Серп і молот» надати
інформацію про осіб, пов’язаних з ним відносинами контролю за господар/
ською діяльністю відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економі/
чної конкуренції».

До участі в конкурсі не допускаються покупці, що надали інформацію про
осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю, з якої неможливо встановити
суб’єкта господарювання, що будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ
«Серп і молот».

Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конкурсі не допуска/
ються.

Претендент на участь у конкурсі може підтвердити свою відповідальність
кваліфікаційним вимогам учасника, зазначеними в інформаційному повід/
омленні, такими документами, які містять інформацію про те, що цей учасник
дійсно дотримується однієї з указаних умов, а саме: довідкою органів стати/
стики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та органі/
зацій України; поточними формами державної статистичної звітності щодо
провадження економічної діяльності за видами діяльності (КВЕД), включе/
ними в довідку органів статистики; копіями укладених договорів; копіями по/
даткових накладних; копіями митних декларацій; виписками з реєстру акціо/
нерів.

Ці документи претендент на участь у конкурсі подає у складі підтвердних
документів.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області про

проведення повторного конкурсу з продажу пакета акцій
відкритого акціонерного товариства

«Вінницький інструментальний завод»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 222083.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): відкрите акціоне/

рне товариство «Вінницький інструментальний завод».
Місцезнаходження ВАТ: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 25, телефон 27/04/30,

тел./факс 27/15/37.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна по Вінницькій області

пропонує до продажу пакет акцій у кількості 54 616 422 шт., що становить
25,002% статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції: 0,01 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 382 315 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд:   2 184 500,00 грн.
Основна номенклатура за 2003 рік: виробництво  інструменту для метало/

і деревооброблення; обсяг продукції за 2003 рік — 8 479,1 тисяча гривень.
Кількість працюючих — 388 чол.

Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ, умови її
використання: підприємство має земельну ділянку за адресою: м. Вінниця,
вул. Ватутіна, 25. Площа, яку займає підприємство, — 24 га.

Основні показники господарської діяльності
ВАТ «Вінницький інструментальний завод»

за останні три роки  та останній звітний період

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 6 995,2 6 349,3 8 479,1 6 583,4
Балансовий прибуток, тис. грн. 2 937,0 �481,9 283 �993,3
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 1 068,5 2 199,8 3 199,2 1 587,7
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 7 399,5 8 264,1 9 669,7 9 724,3
Рентабельність, % 18,5 16,4 �12,3 9
Вартість активів, тис. грн. 14 632,7 14 997,2 16 006,8 14 582,2

5. Фіксовані умови:
5.1. Погашення кредиторської заборгованості в сумі 1,2 млн грн. протягом

трьох років з моменту підписання договору купівлі/продажу пакета акцій ВАТ
«Вінницький інструментальний завод»; виконання вимог Закону України «Про
захист економічної конкуренції».

5.2. Потенційний покупець в межах корпоративних прав зобов’язаний за/
безпечити: дотримання профілю діяльності підприємства та збільшення об/
сягів виробництва інструмента для метало/ та деревообробки на момент під/
писання договору купівлі/продажу;

збереження кількості робочих місць, які є на момент підписання договору
купівлі/продажу пакета акцій ВАТ, та створення нових робочих місць, необхід/
них для виробництва;

дотримання безпечних та нешкідливих умов праці;
здійснення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсотка  від суми реалі/

зованої продукції;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
здійснення робіт щодо захисту довкілля, дотримання екологічних норм;
збереження об’єктів соціальної сфери;
своєчасну виплату заробітної плати протягом 2 років.
5.3. Пакет акцій не підлягає перепродажу іншим юридичним та фізичним

особам без збереження умов та зобов’язань, за яких він придбаний.
6. Інші умови проведення конкурсу:
6.1. Конкурс проводиться без залучення радника.
6.2. Конкурс проводиться  відповідно до Положення про порядок прове/

дення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, ство/

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Автомобіль ЗИЛ/157 КБ, № 32/05 ОДЯ за адресою: м. Одеса, 19/й км
Старокиївської дороги. Об’єкт привтаизовано фізичною особою за 2 239,00
грн., у т. ч. ПДВ — 373,16 грн.

Автомобіль ЗИЛ/131, № 58/33 ОДМ з автопричепом 1/АП/15 з електрозва/
рювальним обладнанням за адресою: м. Одеса, 19/й км Старокиївської до/
роги. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 8 000,00 грн., у т. ч. ПДВ —
1 333,33 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 25,8 м2 за адре/

сою: м. Харцизьк, вул. Советська, 6.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації

шляхом викупу (за наказом ФДМУ від 09.09.2004 № 1854)

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Нежитлове приміщення — будинок лінійного персоналу при електропід/

станції «Північна», що знаходиться на балансі ВАТ «Крименерго» і орендуєть/
ся підприємством «Садко», м. Сімферополь, провулок Лавандовий, 1.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Частини нежитлового підвального приміщення гуртожитку площею 200,9

м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Нововолинська бавовнопрядильна фа/
брика «Нотекс» і орендується підприємцем Кротюком Я. С., м. Нововолинськ,
вул. Святого Володимира, 3.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Частини 1—3 підвального приміщення № 147 загальною площею 41,7 м2,

літ. А/5, що знаходяться на балансі Казенного підприємства «Запорізький
титано/магнієвий комбінат» і орендуються ТОВ «Офіс/маркет», м. Запоріж/
жя, вул. 40 років Радянської України, 51.

Частини 4—19 підвального приміщення № 147 загальною площею 141,7
м2, літ. А/5, що знаходяться на балансі Казенного підприємства «Запорізь/
кий титато/магнієвий комбінат» і орендуються ТОВ «Офіс/маркет», м. Запо/
ріжжя, вул. 40 років Радянської України, 51.

Частини 1—12 підвального приміщення № 46 загальною площею 74,8 м2,
літ. А/4, що знаходяться на балансі Казенного підприємства «Запорізький
титано/магнієвий комбінат» і орендуються приватним підприємцем Малові/
чко О. А., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 34а.

Частини 13—19 підвального приміщення № 46 загальною площею 151,5
м2, літ. А/4, що знаходяться на балансі Казенного підприємства «Запорізь/
кий титано/магнієвий комбінат» і орендуються приватним підприємцем Ма/
ловічко О. А., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 34а.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля з навісом та прибудовами, що знаходиться на балансі

ДП Управління робітничого постачання підприємств вугільної галузі Луган/
ської області і орендуються ТОВ «Аксан», м. Луганськ, 11, Лутугинський
проїзд, 9а.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення будівлі загальною площею 440,38 м2, що знахо/

дяться на балансі ВАТ «Одеський завод радіально/свердлильних верстатів»
і орендуються Науково/виробничим об’єднанням «АГРО/СІМО/МАШБУД» у
вигляді ТОВ, м. Одеса, вул. Бугаївська, 46.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 248,2 м2, що знаходиться на балансі

ДКП «ВЖРЕУ № 5» м. Суми і орендується ТРК «ІнтерТелеКом», м. Суми, вул.
Праці, 37.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення першого поверху № 1, 42, 71—73 загальною пло/

щею 58,1 м2 в літ. А/2, що знаходяться на балансі Харківської вагонної діль/
ниці № 1 Пасажирської служби Південної залізниці і орендуються ТОВ «Фірма
«Вікта, ЛТД», м. Харків, вул. Червоноармійська, 11.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Індивідуально визначене майно — АЗС № 5, що знаходиться на балансі

ТОВ «Дніпроінвест — Ч» і орендується ТОВ «Наталія і К», Городищенський р/
н, с. Орловець.

Індивідуально визначене майно — АЗС № 2 з приміщенням ПТО, що зна/
ходиться на балансі ТОВ «Дніпроінвест — Ч» і орендується ТОВ «Наталія і К»,
м. Сміла, вул. Кам’янка.

Нежитлові приміщення першого поверху, що знаходяться на балансі Чер/
каського державного житлово/побутового підприємства «Житлосервіс» і оре/
ндується ПП Вербою С. В., м. Черкаси, вул. Леніна, 31.

м. КИЇВ
Нежитловий будинок площею 835,9 м2, що знаходиться на балансі Націо/

нальної телекомпанії України та орендується ТОВ телерадіоорганізація «ТВ/
Тоніс», м. Київ, вул. Малопідвальна, 13, літ. А.

Нежитловий будинок площею 339,4 м2, що знаходиться на балансі Націо/
нальної телекомпанії України та орендується ТОВ телерадіоорганізація «ТВ/
Тоніс», м. Київ, вул. Малопідвальна, 13, літ. Б.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ФДМУ

Департамент продажу ЦМК
та активів підприємств ФДМУ

Відокремлене майно санаторію «Гірське Сонце», що орендується ЗАТ «Но/
вокраматорський машинобудівний завод», у складі: спальний корпус, літ. А;
їдальня (спальний корпус літ. Б/В); спальний корпус — адміністративний, літ.
Г; лікувальний корпус, літ. Д; спальний корпус, літ. Е; спальний корпус, літ. Ж;
кліматопавільйон, літ. З; спортивний зал, літ. М, АРК, м. Алупка, вул. Дворцо/
ве шосе, 4.

Нежитлове приміщення на першому поверсі прибудови загальною пло/
щею 247,0 м2, що знаходиться на балансі Головного управління державної
служби України і орендується дочірнім підприємством «Сан Ремо Стайл Іта/
лія», м. Київ, вул. Прорізна, 15.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації

шляхом продажу на аукціоні
(за наказом ФДМУ від 09.09.2004 № 1854)

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Цілісний майновий комплекс колишнього віварію з підсобним господарс/

твом, що знаходиться на балансі Кримського державного медичного універ/
ситету ім. С. Г. Георгієвського, с. Урожайне.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина будівлі складу з майном колишнього мобрезерву у кількості 60

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

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення площею 119,4 м2, що знаходиться на

балансі ВАТ «Дружківський машинобудівний завод», м. Дружківка, вул. Лені/
на, 11.

Нежитлове вбудоване приміщення площею 92,6 м2, що знаходиться на
балансі ВАТ «Дружківський машинобудівний завод», м. Дружківка, вул. Лені/
на, 13.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі ліквідованого Дер/

жавного підприємства «Кам’янсько/Дніпровське виробниче об’єднання по
агрохімічному обслуговуванню сільського господарства», у складі: будівля
контори, літ. А; гараж для автомобілів на 3 місця, літ. Б; сторожка, літ. В; буді/
вля, літ. Г; паркани № 1, 2; ємність,10 м3 — 5 шт.; ємність, 75 м3 — 1 шт.;
ємність, 25 м3 — шт.; блоки бетонні 1,7х0,6 м — 2 шт.; друкарська машинка —
1 шт., м. Кам’янка/Дніпровська, вул. Набережна, 99.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення, що знаходиться на балансі ВЕП «Лу/

ганськкомуненерго» ВАТ «Донбасенерго», м. Щастя, вул. Дружби, 28.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Кафе/бар «Ідеал», що знаходиться на балансі ДП «Залозецький спирто/

вий завод», смт Залізці, вул. Шевченка, 68.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля учбової майстерні, що знаходиться на балансі Харків/

ського державного обласного навчально/курсового комбінату, м. Зміїв, вул.
50 років Комсомолу, 115.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення третього поверху площею 14,0 м2, що

знаходиться на балансі ВАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів» і орен/
дується ТОВ «ДАБЛ ю ДЖЕЙ ЮКРЕЙН.ЛТД», м. Херсон, вул. Порт Елева/
тор, 5.

Нежитлове приміщення третього поверху площею 9,4 м2, що знаходиться
на балансі ВАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», м. Херсон, вул. Порт
Елеватор, 5.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Майстерня технічного обслуговування МТО АТ/М/1 на базі ЗІЛ/131/Н, держ.

№ 00/70 ЧКР, що знаходиться на балансі ВАТ «Уманське АТП/17155»,
м. Умань, вул. Енергетична, 11.

Автомобільна майстерня МРМ/М2 на базі ЗІЛ/131/Н, держ № 06/25 ЧКР,
що знаходиться на балансі ВАТ «Уманське  АТП/17155», м. Умань, вул. Ене/
ргетична, 11.

Автомобіль ЗІЛ/131/Н, держ. № 08/68 ЧКР, що знаходиться на балансі ВАТ
«Уманське АТП/17155», м. Умань, вул. Енергетична, 11.

Автомобільна майстерня на базі ЗІЛ/131, держ. № 10/42 ЧКР, що знахо/
диться на балансі ВАТ «Уманське АТП/17155», м. Умань, вул. Енергетична, 11.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишнього лазне/прального комбінату з обладнанням, що зна/

ходиться на балансі ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик», Заставнинський р/н,
смт Кострижівка.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА  РЕСПУБЛІКА  КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж за конкурсом цілісного майнового комплексу,

що належить Автономній Республіці Крим —
кримське підприємство «СПОРТЕК»

Назва об’єкта: кримське підприємство «СПОРТЕК».
Адреса: м. Сімферополь, вул. Крилова,164 (згідно з СМ БРТИ адреса:

вул. Крилова, 172).
Основний вид діяльності — державна оптова торгівля.
Початкова вартість продажу — 396 500 (триста дев’яносто шість

тисяч п’ятсот) грн.
Станом на 31.03.2004 баланс активів і пасивів становить — 324 524 грн.,

кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні, збиток — 11 822 грн.,
кількість працюючих — немає.

Відомості про будівлю та земельну ділянку: об’єкт містить у собі складські
і побутові будинки, 1970 —1990 років забудови:

одноповерховий будинок контори (літ. Б.) з навісом (літ. б) і ґанком, пло/
щею 572 м2;

одноповерховий будинок їдальні (літ. Б) площею 111,5 м2;
будинок складів одноповерховий (літ. Ж, Е, И, ДО) площею 457,5 м2 кожен

будинок;
склад із шиферу (літ. Е) одноповерховий площею 6,6 м2;
склад металевий (літ. Н) одноповерховий площею 156 м2;
склад металевий (літ. Р) з навісом (літ. р) і ґанком одноповерховим пло/

щею 489,2 м2;
будинок мехмайстерні (літ. З) з цокольним поверхом, одноповерховий пло/

щею 123,8 м2;
сарай шиферний (літ. ДО1) одноповерховий площею 19,3 м2;
гаражі металеві (літ. Г, Ю, Ж) одноповерхові, розраховані на один автомо/

біль кожний, площею 20,4 м2;
навіс металевий (літ. Э) площею 309,7 м2;
навіс дерев’яний (літ. Ж) площею 13,4 м2;
убиральня (літ. М) площею 30,2 м2;
пожежний резервуар для води місткістю 50 м3, площею 165,1 м2;
майданчик з огорожею (літ. I № 4) (замощення бетонне одношарове 0,18

м, огорожа — металева сітка по металевих стовпах) площею 95,5 м2;
замощення (літ. I) площею 11 822,6 м2. Перекриття залізобетонні; дах —

листи АЦВ, руберойдове покриття; підлоги бетонні; стіни  і перегородки —
камінь/черепашник — 0,50; віконні блоки — дерев’яні.

Підведені інженерні комунікації: електропостачання, водопостачання, ка/
налізація, опалення (не функціонує).

Площа земельної ділянки — 1,5 га. Питання закріплення земельної діля/
нки в користування вирішується новим власником відповідно до чинного за/
конодавства.

Умови продажу: без збереження профілю; забезпечення збереження об’/
єкта в належному санітарному стані і благоустрій прилеглої до об’єкта тери/
торії; об’єкт не підлягає відчуженню іншим фізичним і юридичним особам без
збереження умов, на яких він був проданий; створення не менш 10 робочих
місць; надання благодійної допомоги учбовому реабілітаційному центру «На/
дія» у сумі 5 000 (п’ять тисяч) грн. для придбання устаткування протягом 30
днів після нотаріального посвідчення договору купівлі/продажу; покупець зо/
бов’язаний надати до конкурсної комісії план приватизації об’єкта, у якому
зазначаються: назву і місцезнаходження об’єкта; відомості про покупця; за/
пропоновану покупцем ціну придбання об’єкта; порядок внесення інвестицій,
їхні розміри і терміни внесення (з розбивкою по кварталах); додаткові зобо/
в’язання по подальшій експлуатації об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні ( 17 грн.) та кошти за об’єкт
вносяться на р/р № 37187020016362, одержувач — Фонд майна АРК, рекві/
зити: Управління Державного казначейства в АРК, код за ЗКПО 00036860,
МФО 824026.

Кошти в розмірі 39 650,00 грн., що становить 10% від початкової вартості
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37323000016362, одержувач —
Фонд майна АРК, м. Сімферополь, код за ЗКПО 00036860, МФО 824026.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочий час за місцем його знахо/
дження.

Прийняття заяв на участь у конкурсі припиняється за сім днів до дати про/
ведення конкурсу.

Конкурс відбудеться 26 жовтня 2004 року о 12.00 за адресою: м.
Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд майна АРК.

Довідки за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севастопольська,17,
каб. 36, тел. 241/319, Фонд майна Автономної Республіки Крим.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж за конкурсом цілісного майнового комплексу —

бази ремонтно$будівельної ділянки ремонтно$будівельного
управління  санаторно$медичного підприємства

«Санаторний комплекс «Росія»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — база ремонтно/будівельної

ділянки ремонтно/будівельного управління санаторно/медичного підприєм/
ства «Санаторний комплекс «Росія».

Адреса об’єкта: м. Ялта, м. Алупка, Севастопольське шосе, 64.
Балансоутримувач: санаторно/медичне підприємство «Санаторний ком/

плекс «Росія», розташований за адресою: м. Ялта, вул. Комунарів, 12.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 16331584.
Початкова вартість продажу: 977 300 грн.
Профіль об’єкта: ремонтно/будівельний.
Баланс активів і пасивів: 361 900 грн., дебіторська і кредиторська заборго/

ваності відсутні.
Відомості про об’єкт: цілісний майновий комплекс складається з таких бу/

динків та споруд:
адміністративний будинок літер. А площею 291,9 м2 (двоповерховий буди/

нок з цокольним поверхом з інкерманського каменю, фундаменти стрічкові
бетонні, перекриття збірне із залізобетонних плит, покрівля із листів оцинко/

ваного заліза по дерев’яному решетуванню, підлоги цементні, дощаті, вікон/
ні прорізи дерев’яні подвійні, дверні прорізи дерев’яні філенчаті, забезпече/
но системами електропостачання, опалення, водопроводу, каналізації);

вагарня літ. К площею 59,5 м2 (одноповерховий будинок із прибудовою з
черепашнику, фундаменти стрічкові бетонні, перекриття збірне із залізобе/
тонних плит, покрівля з рулонних матеріалів на бітумній мастиці, підлоги до/
щаті, віконні прорізи дерев’яні подвійні, дверні прорізи дерев’яні філенчаті,
забезпечено системою електропостачання);

майстерні слюсарні містять у собі: майстерні літ. Ж площею 170,3 м2; на/
віси: літ. Ц площею 87,9 м2; літ. Х площею 35,9 м2; склад літ. З площею 15,7 м2;
майстерні літ. Ж — (одноповерховий будинок з підвалом з інкерманского ка/
меню, фундаменти стрічкові бетонні, перекриття збірне із залізобетонних ли/
стів, покрівля із рулонних матеріалів, підлоги бетонні, віконні прорізи дере/
в’яні подвійні, дверні прорізи дерев’яні щитові, ворота дерев’яні, забезпече/
но системою електропостачання); навіси літ. Ц, Х — (прямокутної форми з
каркасом із металевих стовпів, фундаменти бетонні стовпові, покрівля із аз/
бестоцементних листів, підлоги бетонні.); склад літ. З — одноповерховий бу/
динок із інкерманского каменю, фундаменти стрічкові бутові, перекриття по
дерев’яних балках неоштукатурене, покрівля із листів оцинкованої сталі по
дерев’яному решетуванню, підлоги бетонні, дверні прорізи дерев’яні філен/
чаті, забезпечено системою електропостачання;

майстерні зі столярним цехом містять у собі: майстерні літ. У площею 292,8
м2; навіс літ. П площею 131,6 м2; майстерні літ. У (двоповерховий будинок з
черепашнику, фундаменти стрічкові бетонні, перекриття із залізобетонних плит,
покрівля з рулонних матеріалів, підлоги бетонні, віконні прорізи дерев’яні по/
двійні, дверні прорізи дерев’яні щитові і філенчаті, ворота дерев’яні, забезпе/
чено системами електропостачання, каналізації, водопроводу, опалення);  на/
віс літ. П  (прямокутної форми з каркасом із металевих стовпів, фундаменти
бетонні стовпові, покрівля з азбестоцементних листів, підлоги бетонні;

навіс містить у собі: склад літ. Г, навіси літ. Р, С площею 409,8 м2; склад літ.
Г (одноповерховий будинок з підвалом із черепашнику, фундаменти стрічкові
бетонні, перекриття із залізобетонних плит, покрівля частково із листів оци/
нкованої сталі, віконні прорізи дерев’яні подвійні, дверні прорізи дерев’яні
філенчаті, ворота дерев’яні, забезпечено системою електропостачання;  на/
віси літ. Р, З (прямокутної форми з каркасом із металевих стовпів, фундаме/
нти бетонні, покрівля із листів оцинкованої сталі, підлоги бетонні);

навіс складу будматеріалів містить у собі: склад літ. Б, навіс літ. О площею
1 360,4 м2; склад літ. Б (триповерховий будинок з цегли, фундаменти стрічкові,
перекриття з залізобетонних плит, покрівля із рулонних матеріалів, підлоги
бетонні, з покриттям із лінолеуму і керамічної плитки, віконні прорізи дерев’я/
ні подвійні, дверні прорізи дерев’яні щитові і філенчаті, ворота дерев’яні, за/
безпечено системами електропостачання, каналізації, водопроводу, опален/
ня); навіс літ. О (прямокутної форми з каркасом із металевих стовпів, фунда/
менти бетонні стовпові, покрівля із листів оцинкованої сталі, підлоги бетонні);

склад балонів містить у собі: склад літ. І, навіс літ. Т площею 6,9 м2; склад
літ. І (одноповерховий будинок з інкерманського каменю, фундаменти стріч/
кові бетонні, перекриття по дерев’яних балках неоштукатурене, покрівля з аз/
бестоцементних листів, підлоги бетонні, дверні прорізи дерев’яні філенчаті);
навіс літ. Д ( прямокутної форми з каркасом із металевих стовпів, фундаме/
нти бетонні стовпові, покрівля із азбестоцементних листів, підлоги бетонні);

склад фарб літ. Д площею 82,2 м2 (одноповерховий будинок з цегли, фун/
даменти бетонні, перекриття збірне із залізобетонних плит, покрівля з рулон/
них матеріалів, підлоги бетонні, дверні прорізи дерев’яні філенчаті, ворота
металеві, забезпечено системою електропостачання);

склад цементу літ. Е площею 83,4 м2 (одноповерховий будинок з цокольним
поверхом із черепашнику, фундаменти стрічкові бетонні, перекриття збірне із
залізобетонних плит, покрівля з рулонних матеріалів, підлоги бетонні, віконні
прорізи дерев’яні подвійні, дверні прорізи дерев’яні філенчаті, забезпечено
системою електропостачання);

прохідна літ. Л площею 82,1 м2 (одноповерховий будинок, із інкермансько/
го каменю, фундаменти стрічкові бетонні, перекриття частково збірне із за/
лізобетонних плит, покрівля із азбестоцементних листів, підлоги бетонні до/
щаті, віконні прорізи дерев’яні подвійні, дверні прорізи дерев’яні філенчаті,
забезпечено системами електропостачання, опалення);

розчинний вузол літ. Ф площею 3,0 м2 (прямокутної форми з каркасом із
металевих стовпів, фундаменти бетонні стовпові, покрівля із азбестоцеме/
нтних листів, підлоги бетонні);

навіс літ. У площею 3,0 м2 (прямокутної форми з каркасом із металевих
стовпів, фундаменти бетонні стовпові, покрівля із листів оцинкованої сталі,
підлоги бетонні) навіс на бетонний майданчик, стояки металеві, покрівля —
листи із металу);

огорожа території містить у собі підпірні стіни (№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 15) із бутобетонного фундаменту і стін з бутового мурування; східці (№ 11)
— бетонні;

платформа для будматеріалів містить у собі: навіси літ. М, Н площею 5,4 м2

(прямокутної форми з каркасом із металевих стовпів, фундаменти бетонні
стовпові, покрівля із пластикових листів, підлоги бетонні);

асфальтобетонне покриття замощення асфальтоване товщиною 4 см на
піщано/гравійній підставці товщиною 20 см);

огорожа  складається із металевих воріт під № 1, 14 на металевих стовпах;
резервуар залізобетонний (підземне спорудження з бетонними стінами, з

бетонними підлогами і залізобетонними перекриттям, обсягом 100 м3); мере/
жі водопровідні сталеві (підземне спорудження із труб сталевих електрозваре/
них); мережі теплотраси, мережі електросилові зовнішні й устаткування.

Площа земельної ділянки — 0,9904 га. Оформлено акт на право користу/
вання земельною ділянкою.

Умови продажу: подальший профіль діяльності об’єкта покупець визначає
самостійно; збереження об’єкта в належному санітарному стані; дотриман/
ня норм екологічної безпеки і створення безпечних умов праці; збереження
робочих місць у кількості  6 чоловік протягом двох років з дня підписання до/
говору купівлі/продажу; об’єкт не підлягає відчуженню іншим фізичним та
юридичним особам без збереження умов, на який він був проданий; покупець
зобов’язаний подати до конкурсної комісії план приватизації об’єкта, що має
містити: назву і місцезнаходження об’єкта; інформацію про покупця; запро/
поновану покупцем ціну придбання об’єкта; зобов’язання по виконанню умов
конкурсу; порядок внесення інвестицій, їхні розміри і терміни внесення (з роз/
бивкою по кварталах); додаткові зобов’язання по подальшій експлуатації об’/
єкта; надання благодійної допомоги середній загальноосвітній школі I—III сту/
пінів № 10 м. Ялта в сумі 5 000 (п’ять тисяч) грн.

Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) та кошти за об’єкт вносяться на р/р
№ 37187020016362, одержувач — Фонд майна Автономної Республіки Крим,
реквізити: Управління Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь, код
за ЗКПО 00036860, МФО 824026.

Кошти в розмірі 97 730,00 грн., що становить 10% від вартості об’єкта при/
ватизації, вносяться на р/р № 37323000016362, одержувач — Фонд майна
АРК, реквізити: Управління Державного казначейства в АРК, м. Сімферо/
поль, код за ЗКПО 00036860, МФО 824026.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочий час за місцем його знахо/
дження.

Конкурс відбудеться 26.10.2004 об 11.00 за адресою: м. Сімфе$
рополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд майна АРК.

Прийняття заяв на участь у конкурсі припиняється за 7 днів до проведення
конкурсу.

Довідки за адресою: Фонд майна Автономної Республіки Крим, 95015, м.
Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, каб. 37, тел. 241/319.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні автомобіля ЗІЛ$157К спеціального (ПАРМ),

держ. № 63$03 ДНК, 1970 р. в., що знаходиться на балансі
ВАТ «Криворізьке АТП$14129»

Код за ЄДРПОУ: 03113408.
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ/157К спеціальний (ПАРМ), держ. №63/03

ДНК, 1970 р. в.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ/157К спеціальний (ПАРМ), держ.

№ 63/03 ДНК, 1970 р. в., повністю укомплектований, в задовільному стані,
являє собою пересувну автомобільну ремонтно/механічну майстерню, осна/
щену інструментом та обладнанням для ремонту автотракторної техніки в
польових умовах.

Вартість продажу без ПДВ — 2 990,0 грн., ПДВ (20%) — 598,0 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:  3 588,0 грн.
 Умови продажу зазначеного об’єкта: подальше використання об’єкта ви/

значає покупець; покупець сплачує витрати з переоформлення об’єкта в облі/
ках ДАІ; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.

Грошові кошти на участь в аукціоні 359,0 грн., що становить 10% від поча/
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ткової вартості об’єкта приватизації, покупець перераховує на р/р №
37311009001104 в УДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіона/
льному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області, код за ЄДРПОУ 13467337.

Плату за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в УДКУ
в Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Ре/
гіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетров/
ській області.

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

Аукціон відбудеться о 10.00 25 жовтня 2004 р. в філії «Дніпропе$
тровський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» за адресою: 49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградсь$
ка, 68, корп.12, 4$й поверх, (тел. 779$30$74).

Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення Фонду держа/
вного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропе/
тровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв
— 21.10.2004 до 17.00. Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отри/
мати за тел. (0562) 42/89/65. Ознайомитися з об’єктом можливо в робочі дні
за місцем його розташування.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні автомобіля ЗІЛ$157К спеціального (ПАРМ),

держ. № 63$04 ДНК, 1970 р. в., що знаходиться на балансі
ВАТ «Криворізьке АТП$14129»

Код за ЄДРПОУ: 03113408.
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ/157К спеціальний (ПАРМ), держ. № 63/04

ДНК, 1970 р. в.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ/157К спеціальний (ПАРМ), держ.

№ 63/04 ДНК, 1970 р. в., повністю укомплектований, в задовільному стані,
представляє собою пересувну автомобільну ремонтно/механічну майстер/
ню, оснащену інструментом та обладнанням для ремонту автотракторної тех/
ніки в польових умовах.

Вартість продажу без ПДВ — 2 990,0 грн., ПДВ (20%) — 598,0 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:  3 588,0 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: подальше використання об’єкта ви/

значає покупець; покупець сплачує витрати з переоформлення об’єкта в облі/
ках ДАІ; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.

Грошові кошти на участь в аукціоні 359,0 грн., що становить 10% від поча/
ткової вартості об’єкта приватизації покупець перераховує на р/р №
37311009001104 в УДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012,  Регіона/
льному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області, код за ЄДРПОУ 13467337.

Плату за реєстрацію  заяв и у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в УДКУ
в Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337,  Ре/
гіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетров/
ській області.

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

Аукціон відбудеться о 10.00 25 жовтня в філії «Дніпропетровсь$
кий аукціонний центр» ДАК «Національна мережа аукціонних центрів»
за адресою: 49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68,
корп.12, 4$й поверх, (тел. 779$30$74).

Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення Фонду держа/
вного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропе/
тровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв
— 21.10.2004 до 17.00. Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отри/
мати за тел. (0562) 42/89/65. Ознайомитися з об’єктом можливо в робочі дні
за місцем його розташування.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні автомобіля ЗІЛ$157К спеціального (ПАРМ),

держ. № 63$05 ДНК 1970 р. в., що знаходиться на балансі
ВАТ «Криворізьке АТП$14129»

Код за ЄДРПОУ: 03113408.
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ/157К спеціальний (ПАРМ), держ. № 63/05

ДНК, 1970 р. в.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10.
Відомості про об’єкт — автомобіль ЗІЛ/157К спеціальний (ПАРМ), держ.

№ 63/05 ДНК, 1970 р. в., повністю укомплектований, в задовільному стані,
представляє собою пересувну автомобільну ремонтно/механічну майстер/
ню, оснащену інструментом та обладнанням для ремонту автотракторної тех/
ніки в польових умовах.

Вартість продажу без ПДВ — 2 990,0 грн., ПДВ (20%) — 598,0 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:  3 588,0 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: подальше використання об’єкта ви/

значає покупець; покупець оплачує витрати з переоформлення об’єкта в облі/
ках ДАІ; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.

Грошові кошти на участь в аукціоні 359,0 грн., що становить 10% від поча/
ткової вартості об’єкта приватизації покупець перераховує на р/р №
37311009001104 в УДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіона/
льному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області, код ЄДРПОУ 13467337.

Плату за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в УДКУ
у Дніпропетровській області, МФО 805012, код ЄДРПОУ 13467337,  Регіона/
льному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області.

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

Аукціон відбудеться о 10.00 25 жовтня 2004 р. в філії «Дніпропе$
тровський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» за адресою: 49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградсь$
ка, 68, корп. 12, 4$й поверх,  (тел. 779$30$74).

Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення Фонду держа/
вного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропе/
тровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв
— 21.10.2004 до 17.00. Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отри/
мати за тел. (0562) 42/89/65. Ознайомитися з об’єктом можливо в робочі дні
за місцем його розташування.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні електростанції типу АБ$2$230$МІ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Криворізьке АТП$14129»

Код за ЄДРПОУ: 03113408.
Назва об’єкта: електростанція типу АБ/2/230/МІ.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10.
Відомості  про об’єкт: електростанція типу АБ/2/230/МІ, використовуєть/

ся як джерело змінного струму 50 Гц у польових та стаціонарних умовах.
Вартість продажу без ПДВ — 368,0 грн., ПДВ (20%) — 73,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 441,60 грн.
 Умови продажу зазначеного об’єкта: подальше використання об’єкта ви/

значає покупець; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється грошови/
ми коштами.

Грошові кошти на участь в аукціоні 45,0 грн., що становить 10% від почат/
кової вартості об’єкта приватизації, покупець перераховує на р/р №
37311009001104 в УДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіона/
льному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області, код за ЄДРПОУ 13467337.

Плату за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в УДКУ
у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіо/
нальному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровсь/
кій області.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
або укладання договору купівлі/продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10

відсотків початкової вартості продажу об’єкта , внесені учасником для участі
в аукціоні, не повертаються.

Аукціон відбудеться о 10.00 25 жовтня 2004 р. в філії «Дніпропе$
тровський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» за адресою: 49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградсь$
ка, 68, корп. 12, 4$й поверх,  ( тел. 779$30$74).

Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення Фонду держа/
вного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропе/
тровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв
— 21.10.2004 до 17.00. Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отри/
мати за тел. (0562) 42/89/65. Ознайомитися з об’єктом можливо в робочі дні
за місцем його розташування.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової будівлі (їдальні),

що знаходиться на балансі Криворізької дистанції цивільних
споруд і водопостачання Придніпровської залізниці

Код  за ЗКПО: 26459173.
Назва об’єкта: нежитлова будівля (їдальня).
Адреса: Дніпропетровська обл., Апостолівський район, м. Апостолове,

вул. Вокзальна, 33а.
Відомості про об’єкт: окремо розташована цегляна будівля їдальні пло/

щею 590,8 м2 з асфальтовим замощенням. Земельна ділянка під об’єкт окре/
мо не виділялась.

Вартість продажу без ПДВ — 13 727,7 грн., ПДВ — 2 745,54 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 16 473,24 грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у відповідному до

вимог санітарно/технічному стані; розрахунок за об’єкт приватизації здійс/
нюється грошовими коштами; питання приватизації чи оренди земельної ді/
лянки покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування в
порядку, встановленому чинним законодавством.

Грошові кошти на участь в аукціоні 1 648,00 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації покупець перераховує на р/р №
37311009001104 в УДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, Регіона/
льному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області, код за ЄДРПОУ 13467337.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в УДКУ
у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337,  Регі/
ональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровсь/
кій області.

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

Аукціон відбудеться о 10.00 25 жовтня 2004 р. в філії «Дніпропе$
тровський аукціонний центр» ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» за адресою: 49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградсь$
ка, 68, корп.12, 4$й поверх,  ( тел. 779$30$74).

Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення Фонду держа/
вного майна України по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропе/
тровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв
— 21.10.2004 до 17.00. Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отри/
мати за тел. (0562) 42/89/65. Ознайомитися з об’єктом можливо в робочі дні
за місцем його розташування.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — нежитлового вбудованого приміщення
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення, що знаходиться на ба/

лансі комунального підприємства «Міська служба єдиного замовника», м.
Харцизька.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 31590968.
Місцезнаходження об’єкта: 86700, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Вок/

зальна, 67.
Адреса балансоутримувача: м. Харцизьк, вул. Полупанова, 29.
Відомості про будівлю: нежитлове вбудоване приміщення площею 214,75

м2. Рік забудови — 1958.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 33 050,00 грн., ПДВ — 6 610,00 грн.
Початкова ціна продажу — 39 660,00 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитися з умовами аукціону; утри/

мання об’єкта та прилеглої території в належному технічному та санітарному ста/
ні; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта теріторії; забезпечення віль/
ного доступу обслуговуючих служб до комунікацій загального користування; об’/
єкт приватизації відчужується або здається в оренду з додержанням умов, на
яких він був придбаний; продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним
особам здійснюється за грошові кошти; покупець сплачує витрати, пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації; забезпечити укладання договорів з експлу/
атаційними організаціями на обслуговування і оплату послуг.

Грошові кошти в розмірі 3 966,00 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, перераховуються на р/р № 25623260046871 у Макіївську
філ. АКБ УСБ «Укрсоцбанк», м. Макіївка, МФО 334174, код за ЗКПО 04053022,
одержувач коштів — виконком Харцизької міської ради.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн.,
та кошти за об’єкт перераховуються на р/р № 25623260046871 у Макіївську
філ. АКБ УСБ «Укрсоцбанк», м. Макіївська, МФО 334174, код за ЗКПО
04053022, одержувач коштів — виконком Харцизької міської ради.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 86700, Донецька обл.,
м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87а, міськвиконком (кімн. 206) в робо/
чі дні з 8.00 до 17.00.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» за адресою: 86700, Донецька обл., м.
Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87а, міськвиконком (кімн. 205) о 10.00.

Ознайомитись 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.
(06257) 4/24/40 та за вищевказаною адресою.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — нежитлового вбудованого приміщення
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення, що знаходиться на ба/

лансі комунального підприємства Міський відділ освіти, м. Харцизька.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 02142951.
Місцезнаходження об’єкта: 86700, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Вок/

зальна, 67.
Адреса балансоутримувача: м. Харцизьк, вул. Мануїльського, 2.
Відомості про будівлю: нежитлове вбудоване приміщення площею 289,2

м2. Рік забудови — 1968.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 52 412,00 грн., ПДВ — 10 482 грн.
Початкова ціна продажу — 62 894,00 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитися з умовами аукціону; утри/

мання об’єкта та прилеглої території в належному технічному та санітарному ста/
ні; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта теріторії; забезпечення віль/
ного доступу обслуговуючих служб до комунікацій загального користування; об’/
єкт приватизації відчужується або здається в оренду з додержанням умов, на
яких він був придбаний; продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним
особам здійснюється за грошові кошти; покупець сплачує витрати, пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації; забезпечити укладання договорів з експлу/
атаційними організаціями на обслуговування і оплату послуг.

Грошові кошти в розмірі 6 289,40 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, перераховуються на р/р № 25623260046871 у Макіївську
філ. АКБ УСБ «Укрсоцбанк», м. Макіївка, МФО 334174, код за ЗКПО 04053022,
одержувач коштів — виконком Харцизької міської ради.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн.,
та кошти за об’єкт перераховуються на р/р № 25623260046871 у Макіївську
філ. АКБ УСБ «Укрсоцбанк», м. Макіївська, МФО 334174, код за ЗКПО
04053022, одержувач коштів — виконком Харцизької міської ради.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 86700, Донецька обл.,
м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87а, міськвиконком (кімн. 206) в робо/
чі дні з 8.00 до 17.00.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 86700, Донецька обл.,
м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87а, міськвиконком (кімн. 205)
о 10.00.

Ознайомитись 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.
(06257) 4/24/40 та за вищевказаною адресою.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — нежитлового приміщення
Назва об’єкта: нежитлове приміщення, що знаходиться на балансі кому/

нального підприємства КП Центральна міська лікарня, м. Харцизька.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01991323.
Місцезнаходження об’єкта: м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 164.
Адреса балансоутримувача: м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 164.
Відомості про будівлю: нежитлове вбудоване приміщення площею 638,8

м2. Рік забудови — 1958.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 95 675,83 грн., ПДВ — 19 135,17 грн.
Початкова ціна продажу — 114 811,00 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитися з умовами аукціону;

утримання об’єкта та прилеглої території в належному технічному та санітар/
ному стані; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта теріторії; забез/
печення вільного доступу обслуговуючих служб до комунікацій загального
користування; об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з до/
держанням умов, на яких він був придбаний; продаж об’єкта приватизації юри/
дичним та фізичним особам здійснюється за грошові кошти; покупець спла/
чує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; забезпечити
укладання договорів з експлуатаційними організаціями на обслуговування і
оплату послуг.

Грошові кошти в розмірі 11 481,10 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, перераховуються на р/р № 25623260046871 у Макіївську
філ. АКБ УСБ «Укрсоцбанк», м. Макіївка, МФО 334174, код за ЗКПО 04053022,
одержувач коштів — виконком Харцизької міської ради.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн.,
та плата за об’єкт перераховуються на р/р № 25623260046871 у Макіївську
філ. АКБ УСБ «Укрсоцбанк», м. Макіївська, МФО 334174, код за ЗКПО
04053022, одержувач коштів — виконком Харцизької міської ради.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 86700, Донецька обл.,
м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87а, міськвиконком (кімн. 206) в робо/
чі дні з 8.00 до 17.00.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» за адресою: 86700, Донецька обл., м.
Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87а, міськвиконком (кімн. 205) о 10.00.

Ознайомитись 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.
(06257) 4/24/40 та за вищевказаною адресою.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — частини окремо розташованої будівлі
Назва об’єкта: частина окремо розташованої будівлі корисною площею

406 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 84300, Донецька область, м. Краматорськ,

вул. Катеринича, 26.
Балансоутримувач: Управління житлового та комунального господарст/

ва: 84300, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, код за ЗКПО 26351530.
Початкова вартість продажу об’єкта — 222 410 грн., у тому числі

вартість невід’ємних поліпшень орендаря — 202 520 грн.
На остаточну ціну продажу комунальної частки об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитися з умовами аукціону;

покупець зобов’язаний компенсувати орендарю вартість невід’ємних по/
ліпшень у розмірі 202 520 грн.; утримання об’єкта та прилеглої території в
належному санітарно/технічному стані; об’єкт не підлягає відчуженню та
передачі в оренду тощо іншим юридичним і фізичним особам без збере/
ження зобов’язань, на яких він був придбаний; продаж об’єкт приватизації
юридичним та фізичним особам здійснюється за грошові кошти; покупець
зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до при/
ватизації.

Грошові кошти в розмірі 22 241,0 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, перераховується на р/р № 37326005002516 в УДК у Доне/
цькій області, м. Донецьк, МФО 834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач —
Управління житлового 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. До/
нецьк, МФО 834016, код за ЗКПО 24166521, одержувач — місцевий бюджет,
код платежу 31030000.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37183022002615 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 адресою: Донецька область, м.
Краматорськ, пл. Леніна, 2, приміщення міськвиконкому (малий зал)
о 10.00.

Прийняття заяв на участь припиняється за 3 дні до проведення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Краматорськ, До/

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

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

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

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

бульдозера КАТ$130
(початкова вартість знижена на 30%)

Hазва об’єкта: бульдозер КАТ/130 (інв. № 09222), що перебуває на бала/
нсі виробничого кооперативу «Кремінь».

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 06961380, ви/
робничий кооператив «Кремінь», 11500, Житомирська обл., Коростенський
р/н, с. Іскорость.

Інформація про об’єкт: бульдозер КАТ/130 (інв. №09222) не експлуатуєть/
ся. Двигун зношений, кабіна деформована, прилади та скло відсутні, ходова
частина має граничний знос катків, гусениць зірочок. Рік випуску — 1985.

Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%) — 3 963 грн.
ПДВ (20%) — 793 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 4 756  грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; ви/

трати, пов’язані з приватизацією, покласти на  покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 476 грн., що становить 10% від початкової варто/
сті об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне від/
ділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах.
№ 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв — 18 жовтня  2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні  за адресою: Житомирська

обл., Коростенський р/н, с. Іскорость.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

по Житомирській області, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22/
76/68, в робочі дні з 9.00 до 18.00.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні  екскаватора Е$2505

(початкова вартість знижена на 30%)
Hазва об’єкта: екскаватор Е/2505, що перебуває на балансі виробничого

кооперативу «Кремінь».
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 06961380, ви/

робничий кооператив «Кремінь», 11500, Житомирська обл., Коростенський
р/н, с. Іскорость.

Інформація про об’єкт: екскаватор Е/2505 не експлуатується. Генератор/
на група несправна та демонтована, електричні схеми та двигун пошкоджені.
Ходова частина має граничний знос. Стріла, поворотна платформа, кабіна —
демонтовані, ковш має значний знос. Рік випуску — 1986.

Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%) — 16 317  грн., ПДВ (20%) —
3 264 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 19 581 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає  покупець; ви/

трати, пов’язані з приватизацією, покласти на  покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 1 959  грн., що становить 10% від початкової вар/
тості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області,
рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв — 18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні  за адресою: Житомирська

обл., Коростенський р/н, с. Іскорость.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

по Житомирській обл., м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22/76/68,
в робочі дні з 9.00 до 18.00.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні   екскаватора Е$2503 з прямою

лопатою  (початкова вартість знижена на 30%)
Hазва об’єкта: екскаватор Е/2503 з прямою лопатою, що перебуває на

балансі виробничого кооперативу «Кремінь».
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 06961380, ви/

робничий кооператив «Кремінь», 11500, Житомирська обл., Коростенський
р/н, с. Іскорость.

Інформація про об’єкт: екскаватор Е/2503 з прямою лопатою не експлуа/
тується. Ходова частина, кабіна, поворотна платформа відсутні. Стріла, ру/
коять в задовільному стані.  Рік випуску — 1986.

Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%) — 4 662  грн., ПДВ (20%) — 933 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 5 595 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; ви/

трати, пов’язані з приватизацією, покласти на  покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 560 грн., що становить 10% від початкової варто/
сті об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне від/
ділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК в Житомирській області, рах.
№ 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв — 18 жовтня 2004 року
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні  за адресою:  Житомирська

обл., Коростенський р/н, с. Іскорость.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

по Житомирській обл., м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22/76/68,
в робочі дні з 9.00 до 18.00.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні верстата довбального 7$А$420

(початкова вартість знижена на 30%)
Hазва об’єкта: верстат довбальний 7/А/420, що перебуває на балансі ви/

робничого кооперативу «Кремінь».
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 06961380, ви/

робничий кооператив «Кремінь», 11500, Житомирська обл., Коростенський
р/н, с. Іскорость.

Інформація про об’єкт: верстат довбальний 7/А/420 технічно/несправний.
Рік випуску 1962.

Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%):— 350  грн., ПДВ (20%) — 70 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 420 грн.
 Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; ви/

трати, пов’язані з приватизацією, покласти на  покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 42 грн., що становить 10% від початкової вартості
об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне відді/
лення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах. №
37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв — 18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою:  Житомирська

обл., Коростенський р/н, с. Іскорость.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

по Житомирській обл., м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22/76/68,
в робочі дні з 9.00 до 18.00.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  будівлі магазину № 38

(початкова вартість знижена на 30%)
Hазва об’єкта: будівля магазину № 38, що перебуває на балансі  Шепетів/

ського ДТВП РП «Залізничник».
Адреса: 12736, Житомирська обл., Романівський  р/н, смт Миропіль, вул.

Перемоги, 80а.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 01101358,

Шепетівське ДТВП РП «Залізничник», Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.
Залізнична, 63.

Призначення об’єкта: роздрібна торгівля.
Вiдомостi про земельну дiлянку та будiвлю: одноповерхова цегляна будів/

ля площею 63,9 м2, розташована на території залізничної станції Миропіль
Південно/Західної залізниці, побудована в 1976 році. Земельна ділянка не
відведена.

Питання землекористування покупець вирішує з органами місцевого само/
врядування після укладання договору купівлі/продажу  об’єкта приватизації.

Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 4 238  грн.
ПДВ (20%) — 847,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:  5 085,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає  покупець; ви/

трати, пов’язані з приватизацією, покласти на  покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 509 грн., що становить 10% від початкової варто/
сті об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне від/
ділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах.
№ 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв — 18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою: Житомирська

обл., Романівський р/н, смт Миропіль, вул. Перемоги, 80а.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  будівлі колишнього

магазину № 24 (початкова вартість знижена на 30%)
Hазва об’єкта: будівля колишнього магазину № 24, що перебуває на бала/

нсі  ТОВ «Гудок» (правонаступник Коростенського ДТВП РП «Залізничник»).
Адреса: 12736, Житомирська обл., м. Малин (залізнична станція Малин).
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 32173422, ТОВ

«Гудок» (правонаступник Коростенського ДТВП РП «Залізничник»), м. Коро/
стень, вул. Кірова 27/1.

Призначення об’єкта: роздрібна торгівля.
Вiдомостi про земельну дiлянку та будiвлю: окремо розташована однопо/

верхова цегляна будівля площею 253,01 м2, розташована на території заліз/
ничної станції Малин. Земельна ділянка не відведена. Питання землекорис/
тування покупець вирішує з органами місцевого самоврядування після укла/
дання договору купівлі/продажу  об’єкта приватизації.

Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%) 33 731 грн.
ПДВ (20%) — 6 746,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 40 477,20 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає  покупець; ви/

трати, пов’язані з приватизацією, покласти на  покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК в Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 4 048  грн., що становить 10% від початкової вар/
тості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області,
рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв — 18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою: Житомирська

обл., м. Малин (залізнична станція Малин).
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

по Житомирській обл., м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн.411, тел. 22/76/68,
в робочі дні з 9.00 до 18.00.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  будівлі котельні з двома

агрегатами (початкова вартість знижена на 20%)
Hазва об’єкта: будівля котельні з двома агрегатами, що перебуває на ба/

лансі ВАТ «Житомирводбуд» ДП ПМК 67.
Адреса: 11025, м. Житомир, вул. Заводська, 13.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 01036810, ВАТ

«Житомирводбуд» ДП  ПМК 67,  м. Житомир, вул. Заводська, 13.
Призначення об’єкта: теплопостачання.
Вiдомостi про земельну дiлянку та будiвлю: окремо розташована однопо/

верхова цегляна будівля площею 317 м2, рік введення в експлуатацію — 1962.
До складу об’єкта входять 2  котельних агрегати Е/1/9М, 1980 року випуску.
Земельна ділянка не відведена.

Питання землекористування покупець вирішує з органами місцевого само/
врядування після укладання договору купівлі/продажу  об’єкта приватизації.

Вартість продажу без ПДВ (знижена на 20%): 21 852 грн.
ПДВ (20%) — 4 370,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —  26 222,40 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає  покупець; ви/

трати, пов’язані з приватизацією, покласти на  покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 2 623 грн., що становить 10% від початкової вар/
тості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент.код 13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах.
№ 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв: 18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою: м. Житомир,

вул. Заводська, 13.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні  будівлі магазину № 37

(початкова вартість знижена на 30%)
Hазва об’єкта: будівля магазину № 37, що перебуває на балансі Шепетів/

ського ДТВП РП «Залізничник».
Адреса: 12736, Житомирська обл., Баранівський р/н, с. Дубрівка (ст. Ра/

дуліне), вул. Вокзальна, 71.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 01101358,

Шепетівське ДТВП РП «Залізничник». Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.
Залізнична, 65.

Призначення об’єкта: роздрібна торгівля.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: одноповерхова будівля пло/

щею 71,4 м2 побудована в 1958 році. Земельна ділянка не відведена.
Питання землекористування покупець вирішує з органами місцевого само/

врядування після укладання договору купівлі/продажу об’єкта приватизації.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%) — 2 600 грн., ПДВ (20%) — 520 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ :3 120 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає  покупець; ви/

трати, пов’язані з приватизацією, покласти на  покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 312 грн., що становить 10% від початкової варто/
сті об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне від/
ділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах.
№ 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв — 18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою: Житомирська

обл., Баранівський р/н, с. Дубрівка (ст. Радулине), вул. Вокзальна, 71.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

по Житомирській обл., м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22/76/68,
в робочі дні з 9.00 до 18.00.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні автомобіля ЗІЛ$131 модель

МТО$АТ$М1 державний № 04$96 ЗАН, що знаходиться на балансі
ВАТ «Хустське АТП$12142» (початкова вартість продажу знижена на 30%)

Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ/131 МТО/АТ/М1 державний  номер 04/96 ЗАН.
Адреса:  м. Хуст, вул. Львівська, 190.
Балансоутримувач: Хустське АТП/12142, код  за ЗКПО 3114052.
Відомості про об’єкт: рік випуску — 1990, автомобіль укомплектований до/

датковим обладнанням — установка генераторна (230 В), стенд для переві/
рки форсунок, перетворювач частоти  ИЕ 9405/І, прилад для очистки свічок,
штатив для свердлильного верстата, комплект абразивів, комплект вороток,
вантажопідіймальне обладнання та прилади, інструмент акумуляторщика З/
412, інструмент маляра, інструмент мідника/жерстянщика, інструмент вимі/
рювальний, інструмент та прилади для перевірки та ремонту приладів систе/
ми живлення, інструмент столяра, інструмент слюсара/монтажника, інстру/
мент слюсарний, інструмент шорника, інструмент електрика, комплект ін/
струменту МАЗ, КрАЗ, комплект інструменту ЗІЛ, комплект інструменту
КамАЗ, комплект інструменту ГАЗ, комплект інструменту УРАЛ, обладнання
та інструмент зварника, обладнання та інструмент для ремонту автошин, об/
ладнання і пристрої для  змазки та заправки, знімачі, знімне приладдя, мий/
не обладнання (мотопомпа МП/800Б/0І), трафарети номерних та розпізна/
вальних знаків, електрифікований інструмент, кабелі, проводи, шнури,  мате/
ріали (картон азбестовий, тканина азбестова, провід азбезтовий), світиль/

ники (3 шт.), гамаки підвісні (2 шт.), коврик, комплект технічної літератури —
35 книг.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 23 380,00 грн., ПДВ —
4 676,00 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 28 056,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; поку/

пець оплачує витрати з переоформлення об’єкта по обліках ДАІ, а також ви/
трати, пов’язані з підготовкою до приватизації об’єкта.

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

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

Грошові кошти в розмірі 2 805,60 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта перераховуються на р/р № 37314009000173 в УДК по Зака/
рпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код
22111310, МФО 812016.

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

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатська область, м.
Хуст, вул. Львівська, 190.

Служба з організації та проведення аукціону: РФ ФДМУ по Закарпатській
області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната 316; телефони для довідок
в Ужгороді: (03122) 3/53/21, 3/71/93.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів малої

приватизації державної власності
Назва об’єкта: будівля їдальні, літ. А$1.
Адреса: 72500,  Запорізька обл.,  Якимівський р/н, смт Якимівка,  вул.

Першотравнева, 1а.
Балансоутримувач: закрите акціонерне товариство «Мелітопольводбуд», код

за ЄДРПОУ 01036543, адреса: 72339,  м. Мелітополь, вул.  Героїв Сталінграду, 3а.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля їдальні загальною площею

за внутрішним виміром 107,1 м2. Мережі водопроводу та каналізації повністю
вийшли з ладу. Кабельна лінія електроживлення та мережа електропоста/
чання придатні до експлуатації. Рік забудови — 1979.

Не експлуатується протягом 10 років.
Загальна площа забудови 133,6 м2 за даними технічного паспорта.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно згідно з чин/

ним законодавством.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 2 490,00 грн., ПДВ — 498,00 грн.
Початкова  вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 2 988,00 грн.
Умови продажу об’єкта: відшкодувати витрати органу приватизації на під/

готовку об’єкта до   приватизації; у разі відмови переможця аукціону від підпи/
сання протоколу аукціону або договору купівлі/продажу грошові кошти в роз/
мірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 298,80 грн., що становить 10% від початкової ва/
ртості об’єкта, вносяться на р/р № 37338661100021 в Управління Державно/
го казначейства у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ
по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: гараж, літ. А$1, інв. № 1000199.
Адреса: 69071,  м. Запоріжжя,  вул. Магістральна, 84б.
Балансоутримувач: Казенне підприємство «Науково/виробничий комплекс

«Іскра», код за ЄДРПОУ 14313866, адреса: 69071, м. Запоріжжя,  вул. Магі/
стральна, 84.

Відомості про об’єкт: гараж з підвалом загальною площею за внутрішним
виміром 35,0 м2. Рік забудови — 1993.

Площа забудови 22,2 м2 за даними технічного паспорта.
Об’єкт розташований  у дворі житлового будинку по вул. Магістральній, 84б.
Питання землекористування покупець вирішує  за згодою з землекорис/

тувачем.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ —  4 352,0 грн., ПДВ — 870,4 грн.
Початкова  вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 5 222,4 грн.
Умови продажу об’єкта: відшкодувати витрати органу приватизації на під/

готовку об’єкта до    приватизації;у разі відмови переможця аукціону від підпи/
сання протоколу аукціону або договору купівлі/продажу грошові кошти в роз/
мірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 522,24 грн., що становить 10% від початкової ва/
ртості об’єкта, вносяться на р/р № 37338661100021 в Управління Державно/
го казначейства у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ
по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: гаражний бокс, літ. А$1, інв. № 1000200, гараж № 1.
Адреса: 69071, м. Запоріжжя,  вул. Магістральна, 86а.
Балансоутримувач: Казенне підприємство «Науково/виробничий комплекс

«Іскра», код за ЄДРПОУ 14313866, адреса: 69071, м. Запоріжжя,  вул. Магі/
стральна, 84.

Відомості про об’єкт: гараж №1 загальною площею за внутрішним виміром
18,6 м2. Рік забудови — 1993. Гараж № 1 входить до  складу  гаражних боксів із
загальною площею забудови 99,9 м2 за даними технічного паспорта.

Об’єкт розташований  у дворі житлового будинку по вул. Магістральній, 86а.
Питання землекористування покупець вирішує за згодою з землекористувачем.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 2 884,0 грн., ПДВ — 576,8 грн.
Початкова  вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —  3 460,8 грн.
Умови продажу об’єкта: відшкодувати витрати органу приватизації на під/

готовку об’єкта до    приватизації; у разі відмови переможця аукціону від під/
писання протоколу аукціону або договору купівлі/продажу грошові кошти в роз/
мірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 346,08 грн., що становить 10% від початкової ва/
ртості об’єкта, вносяться на р/р 37338661100021 в Управління Державного
казначейства у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: гаражний бокс, літ. А$1, інв. № 1000200, гараж № 3.
Адреса: 69071,  м. Запоріжжя,  вул. Магістральна, 86а.
Балансоутримувач: Казенне підприємство «Науково/виробничий комплекс

«Іскра», код за ЄДРПОУ 14313866, адреса: 69071, м. Запоріжжя,  вул. Магі/
стральна, 84.

Відомості про об’єкт: гараж № 3 загальною площею за внутрішним виміром
18,6 м2. Рік забудови — 1993. Гараж № 3 входить до складу гаражних боксів із
загальною площею забудови 99,9 м2 за даними технічного паспорта.

Об’єкт розташований  у дворі житлового будинку по вул. Магістральній, 86а.
Питання землекористування покупець вирішує  за згодою з землекорис/

тувачем.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 2 884,0 грн., ПДВ — 576,8 грн.
Початкова  вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —  3 460,8 грн.
Умови продажу об’єкта: відшкодувати витрати органу приватизації на під/

готовку об’єкта до    приватизації; у разі відмови переможця аукціону від під/
писання протоколу аукціону або договору купівлі/продажу грошові кошти в роз/
мірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 346,08 грн., що становить 10% від початкової ва/
ртості об’єкта, вносяться на р/р № 37338661100021 в Управління Державно/
го казначейства у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ
по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: гаражний бокс, літ. А$1, інв. № 1000200, гараж № 4.
Адреса: 69071,  м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 86а.
Балансоутримувач: Казенне підприємство  «Науково/виробничий комплекс

«Іскра», код за ЄДРПОУ 14313866, адреса: 69071, м. Запоріжжя, вул. Магіс/
тральна, 84.

Відомість про об’єкт: гараж № 4 загальною площею за внутрішним виміром
18,9 м2. Рік забудови — 1993. Гараж № 4 входить до складу гаражних боксів із
загальною площею забудови 99,9 м2 за даними технічного паспорта.

Об’єкт розташований  у дворі житлового будинку по вул. Магістральній, 86а.
Питання землекористування покупець вирішує  за згодою з землекорис/

тувачем.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 2 937,0 грн., ПДВ — 587,4 грн.
Початкова  вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —  3 524,4 грн.
Умови продажу об’єкта: відшкодувати витрати органу приватизації на під/

готовку об’єкта до    приватизації; у разі відмови переможця аукціону від під/
писання протоколу аукціону або договору купівлі/продажу грошові кошти в роз/
мірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 352,44 грн., що становить 10% від початкової ва/
ртості об’єкта вносяться на р/р № 37338661100021 в Управління Державного



22 вересня 2004 року № 37(325)

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

6

казначейства у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: гаражний бокс, літ. А$1, інв. № 1000200, гараж № 5.
Адреса: 69071, м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 86а.
Балансоутримувач: Казенне підприємство «Науково/виробничий комплекс

«Іскра», код за ЄДРПОУ 14313866, адреса: 69071, м. Запоріжжя, вул. Магіс/
тральна, 84.

Відомість про об’єкт: гараж № 5 загальною площею за внутрішним виміром
18,6 м2. Рік забудови — 1993. Гараж № 5  входить до  складу  гаражних боксів із
загальною площею забудови 99,9 м2 за даними технічного паспорта.

Об’єкт розташований  у дворі житлового будинку по вул. Магістральній, 86а.
Питання землекористування покупець вирішує за згодою з землекористу/

вачем.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ —  2 884,0 грн., ПДВ — 576,8 грн.
Початкова  вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —  3 460,8 грн.
Умови продажу об’єкта: відшкодувати витрати органу приватизації на під/

готовку об’єкта до    приватизації; у разі відмови переможця аукціону від під/
писання протоколу аукціону або договору купівлі/продажу грошові кошти в роз/
мірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 346,08 грн., що становить 10% від початкової ва/
ртості об’єкта вносяться на р/р № 37338661100021 в Управління Державного
казначейства у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

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

Аукціон буде проведено 25 жовтня 2004 року за адресою: м. За$
поріжжя, пр. Леніна, 105 (інститут «Запоріждіпроводгосп», актовий
зал, п’ятий поверх) об 11.00 з підписанням угоди з філією «Запорі$
зький аукціонний центр».

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

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 21 жовтня 2004 року.
Заяви приймаються за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, кімн. 776 (в
робочі дні з 8.00 до 16.00).

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

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні приміщення цеху

по виготовленню безалкогольних напоїв
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: приміщення цеху по виготовленню безалкогольних напоїв,
що знаходиться на балансі Помічнянського державного торговельно/
виробничого підприємства робітничого постачання.

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

Балансоутримувач: Помічнянське державне торговельно/виробниче під/
приємство робітничого постачання.

Адреса балансоутримувача: 27030, Кіровоградська обл., Добровеличків/
ський район, м. Помічна, вул. Чернишевського, 3.

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

ля площею 117,0 м2.
Площа земельної дiлянки: 0,208 га.
Початкова цiна продажу об’єкта без урахування ПДВ — 9 012,5 грн.,

ПДВ – 1 802,5 грн., з урахуванням ПДВ — 10 815,0 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Умови продажу: використання об’єкта без збереження первісного призна/

чення.
Учасники аукціону вносять грошові кошти в розмірі 1 081,5 грн., що становить

10% від початкової вартості об’єкта приватизації, на рахунок р/р
№37312002000547 в УДК у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, код 13747462,
отримувач — Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.

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

Термін прийняття заяв: протягом 27 днів після опублікування цієї інформації.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування цієї

інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: 25009, м.
Кіровоград, вул. Глинки, 2, Регіональне відділення ФДМУ по Кірово$
градській області, о 10.00.

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

Адреса служби з організації та проведення аукціону: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кімн. 809, тел. 23/45/40, Регіональне відділення ФДМУ по Кі/
ровоградській області.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів державної власності

 що знаходяться на балансі ВАТ «Веселоподільське ХПП»
Назва об’єкта: будівля складу № 10.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8а.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будівля

складу № 10, загальною площею — 978,00 м2. Покрівля азбестоцементні листи,
інженерне обладнання — електропостачання. Розташована на земельній
ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Веселопо/
дільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 14 310,00 грн., ПДВ — 2 862,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 17 172,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 717,20 грн., що становить 10% початкової варто/

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

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

Назва об’єкта: будівля складу № 16.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8г.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будівля

складу № 16 загальною площею 1 208,10 м2. Покрівля азбестоцементні листи,
інженерне обладнання — електропостачання. Розташована на земельній
ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Веселопо/
дільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 15 460,00 грн., ПДВ — 3 092,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 18 552,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 855,20 грн., що становить 10% початкової вар/

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

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

Назва об’єкта: будівля складу № 17.
Місцерозташування: Полтавська область,  смт Семенівка, вул. Леніна, 8д.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будів/

ля складу № 17 загальною площею 919,20 м2. Покрівля — азбестоцементні
листи, інж. обладнання — електропостачання. Розташована на земельній
ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Веселопо/
дільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 13 450,00 грн., ПДВ — 2 690,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 16 140,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 1 614,00 грн., що становить 10% початкової варт/

ості об’єкта приватизації, вносяться  одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській

області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській
області, МФО 831019, р/р № 37310005000259.

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

Назва об’єкта: будівля складу № 18.
Місцерозташування: Полтавська область,  смт Семенівка, вул. Леніна, 8є.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будівля

складу № 18, загальною площею 1 220,00 м2. Покрівля — азбестоцементні
листи, інж. обладнання  —  електропостачання. Розташована на земельній
ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Весело/
подільське ХПП».  Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 17 850,00 грн., ПДВ — 3 570,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 21 420,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 142,00 грн., що становить 10% початкової вар/

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

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

Назва об’єкта: будівля складу № 20.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8з.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна буді/

вля складу № 20 загальною площею  971,30 м2. Покрівля — азбестоцементні
листи, інж. обладнання — електропостачання. Розташована на земельній
ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Веселопо/
дільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 12 070,00 грн., ПДВ — 2 414,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 14 484,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 448,40 грн., що становить 10% початкової варто/

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

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

Назва об’єкта: будівля складу № 21.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8ї.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будівля

складу № 21 загальною площею 1 314,70 м2. Покрівля — азбестоцементні
листи, інж. обладнання — електропостачання. Розташована на земельній
ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Веселопо/
дільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ  — 16 830,00 грн., ПДВ — 3 366,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 20 196,00 грн.
Засоби платежу: грошові  кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 20 19,60 грн., що становить 10% початкової вартості

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

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

Назва об’єкта: будівля складу № 23.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8л.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будів/

ля складу № 23 загальною площею 1182,60 м2. Покрівля — азбестоцементні
листи, інж. обладнання — електропостачання. Розташована на земельній
ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Веселопо/
дільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 15 140,00 грн., ПДВ — 3 028,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 18 168,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 816,80 грн., що становить 10% початкової вар/

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

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

Назва об’єкта: будівля складу № 24.
Місцерозташування: Полтавська область,  смт Семенівка, вул. Леніна, 8м.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будів/

ля складу № 24 загальною площею 1 206,40 м2. Покрівля — азбестоцементні
листи, інж. обладнання — електропостачання. Розташована на земельній
ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Веселопо/
дільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 15 440,00 грн., ПДВ — 3 088,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 18 528,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 852,80 грн., що становить 10% початкової варто/

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

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

Назва об’єкта: будівля складу № 26.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8н.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будівля

складу № 26 загальною площею — 1 227,70 м2. Покрівля — азбестоцементні
листи, інж. обладнання — електропостачання. Розташована на земельній
ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Ве/
селоподільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 15 710,00 грн., ПДВ — 3 142,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 18 852,00 грн.
Засоби платежу: грошові  кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 1 885,20 грн., що становить 10% початкової вартості

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

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

Назва об’єкта: будівля складу № 27.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8о.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будівля

складу № 27 загальною площею 1 366,50 м2. Покрівля — азбестоцементні листи,
інж. обладнання — електропостачання. Розташована на земельній  ділянці
площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Веселоподільське
ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 17 490,00 грн., ПДВ — 3 498,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 20 988,00 грн.
Засоби платежу: грошові  кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 2 098,80 грн., що становить 10 % початкової вар/

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

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

Назва об’єкта: будівля зерносушарки СКП 6.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8р.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: триповерхова цегляна будівля

зерносушарки СКП 6 площею 1 095,90 м2. Покрівля — рулонна, підлога
бетонна, інж. обладнання — електропостачання. Розташована на земельній
ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Веселопо/
дільське ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 14 016,00 грн., ПДВ — 2 803,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —16 819,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 681,92 грн., що становить 10% початкової вартості

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

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

Назва об’єкта: будівля для утримання собак.
Місцерозташування: Полтавська область,  смт Семенівка, вул. Леніна, 8щ.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю  та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будівля.

Двері, підлога — дерев’яні. Розташована на земельній  ділянці площею
17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Веселоподільському ХПП».
Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 324,00 грн., ПДВ — 64,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 388,80 грн.
Засоби платежу: грошові  кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 38,88 грн., що становить 10% початкової вартості

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

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

Назва об’єкта: насосна нафтобази.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8ц.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхове цегляне при/

міщення площею 22,50 м2. Обладнання — насос ВС/80 (непрацюючий).
Покрівля — металева, підлога — цегляна, інж. обл. — електропостачання.

Розташована на земельній ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне
користування ВАТ «Веселоподільському ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді
до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкту з насосом без ПДВ — 1 760,00 грн., ПДВ — 352,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 2 112,00 грн.
Засоби платежу: грошові  кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 211,20 грн., що становить 10% початкової вартості

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

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

Назва об’єкта: будівля насосної.
Місцерозташування: Полтавська область,  смт Семенівка, вул. Леніна, 8ш.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будів/

ля насосної загальною площею 15,60 м2 . Покрівля — азбестоцементні
листи, інж. обладнання — електропостачання. Розташована на земельній
ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Весе/
лоподільському ХПП».

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 002,00 грн., ПДВ — 200,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 1 202,40 грн.
Засоби платежу: грошові  кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 120,24 грн., що становить 10% початкової вартості

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

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

Назва об’єкта: будівля навантажувальної на поточній.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8т.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: триповерхова цегляна будівля

навантажувальної на поточній  площею 12,80 м2. Покрівля — азбестоцементні
листи, інженерне обладнання — електропостачання. Розташована на
земельній  ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ
«Веселоподільському ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до
1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 822,00 грн., ПДВ — 164,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 986,40 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 98,64 грн., що становить 10% початкової вартості

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

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

Назва об’єкта: будівля погрібу.
Місцерозташування: Полтавська область,  смт Семенівка, вул. Леніна, 8ч.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будівля

погрібу площею 75,30 м2. Двері металеві, підлога бетонна. Розташована на
земельній  ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Весе/
лоподільському ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 290,00 грн., ПДВ — 258,00 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ — 1 548,00 грн.
Засоби платежу: грошові  кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 154,80 грн., що становить 10% початкової вартості

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

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

Назва об’єкта: будівля вбиральні.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8ю.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова цегляна будів/

ля вбиральні загальною площею 2,10 м2. Покрівля — азбестоцементні лис/
ти, підлога бетонна. Розташована на земельній  ділянці площею 17,0907 га,
наданій у постійне користування ВАТ «Веселоподільському ХПП». Об’єкт
знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкту без ПДВ — 176,00 грн., ПДВ — 35,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 211,20 грн.
Засоби платежу: грошові  кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти а розмірі 21,12 грн., що становить 10% початкової вартості

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

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

Назва об’єкта: замощення млина.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 16б.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: замощення млина площею

1 550,00 м2 із асфальтобетону на щебеневій основі.
Розташована на земельній ділянці площею 17,0907 га, наданій у постійне

користування ВАТ «Веселоподільському ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді
до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 639,00 грн., ПДВ — 1 327,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 7 966,80 грн.
Засоби платежу: грошові  кошти юридичних та фізичних осіб.
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Грошові кошти в розмірі 796,68 грн., що становить 10% початкової вартос/
ті об’єкта приватизації, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській
області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській об/
ласті, МФО 831019, р/р  № 37310005000259.

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

Назва об’єкта: огорожа залізобетонна довжиною 2,5 тис. м.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: огорожа із залізобетонних

панелей загальною довжиною 2,5 тис. м. Розташована  на земельній ділянці
площею 17,0907 га, наданій у постійне користування ВАТ «Весе/
лоподільському ХПП». Об’єкт знаходиться в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 29 100,00 грн., ПДВ — 5 820,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 34 920,00 грн.
Засоби платежу: грошові  кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 3 492,00 грн., що становить 10% початкової варт/

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

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

Назва об’єкта: будівля кукурудзнокалібровочного заводу.
Місцерозташування: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Леніна, 8п.
Балансоутримувач: ВАТ «Веселоподільське ХПП».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: чотириповерхова цегляна бу/

дівля кукурудзнокалібровочного заводу загальною площею 438,20 м2. По/
крівля рулонна, двері дерев’яні, інженерне обладнання — електропостачан/
ня. Розташована на земельній ділянці площею 17,0907 га, наданій у
постійне користування ВАТ «Веселоподільському ХПП». Об’єкт знаходиться
в оренді до 1 листопада 2004 року.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 7 509,00 грн., ПДВ — 1 501,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 9 010,80  грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 901,08 грн., що становить 10% початкової варто/

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

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти при розрахунку за прид/
баний 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.

Умови продажу:
використовувати будівлі (складів № 10, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27,

зерносушарки СКП/6, будівлі  для утримання собак, насосної, навантажува/
льної на поточній, погріба, вбиральні, кукурудзнокалібровочного заводу), на/
сосну нафтобази, замощення млина, огорожу залізобетонну довжиною 2,5
тис.м  за їх функціональним призначенням; забезпечувати відповідність об’є/
кта приватизації всім архітектурно/будівельним, санітарним та протипожеж/
ним вимогам; забезпечувати дотримання в післяприватизаційний
період відповідності об’єкта вимогам екологічної безпеки та охорони
навколишнього природного середовища; забезпечувати улаштування земе/
льної ділянки об’єкта та прилеглої до неї території; утримувати в належному
технічному стані конструктивні елементи об’єкта приватизації, його привабли/
вий зовнішній вигляд; забезпечувати створення безпечних і
нешкідливих умов праці на об’єкті за його подальшої експлуатації; у разі
переходу в ході приватизації об’єкта  права власності до інших осіб діючий
договір оренди зберігає силу для нового власника; у разі зміни власника об’/
єкта приватизації покупець повинен покласти всі вищевказані зобов’язання
на нового власника; питання користування земельною ділянкою покупцем
об’єкта вирішується самостійно в межах чинного законодавства; надавати
продавцю необхідні матеріали, відомості, документи щодо виконання умов
цього договору; покупець зобов’язаний погоджувати у відповідності до Порядку
надання державними  органами   приватизації згоди на подальше відчуження
об’єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі/
продажу, затвердженого наказом ФДМУ від 30.03.2001 року № 500,  пода/
льше відчуження об’єкта протягом дії вказаних у договорі купівлі/продажу
зобов’язань.

Термін прийняття заяв — до  25  жовтня  2004  року  включно за адресою: м.
Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409.

Аукціон буде проведено 29 жовтня 2004 року за адресою: м.
Полтава, вул. Жовтнева, 43, об 11.00.

Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Служба з організації та проведення аукціону за адресою: 36014, м. Полта/

ва, вул. Леніна 1/23, кімн. 409, тел. 56/35/55, Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності

Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі площею 245,6 м2 (колишнє під/
собне приміщення).

Адреса: Тернопільська обл., Кременецький р/н, м. Почаїв, вул. Кремене/
цька, 31д.

Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт приватизації: Почаїв/
ське вище професійне училище № 21.

Код за ЗКПО юридичної особи: 02547524.
Юридична адреса підприємства: Тернопільська обл., Кременецький р/н,

м. Почаїв, вул. Кременецька, 31.
Відомості про об’єкт: будівля являє собою одноповерхову споруду, забез/

печена електроосвітленням, інші види комунікацій відсутні.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 533,00 грн. (вісім тисяч п’ятсот

тридцять три гривні 00 коп.), ПДВ — 1 707,00 грн. (одна тисяча сімсот сім
гривень 00 коп.).

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
10 240,00 грн. (десять тисяч двісті сорок гривень 00 коп.).

Умови продажу: без збереження профілю об’єкта; утримання об’єкта і при/
леглої території в належному санітарно/технічному стані; питання земельних
відносин покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства;
об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з додержанням умов,
на яких він був придбаний;  покупець відшкодовує витрати на виготовлення
технічної документації та незалежної оцінки; у випадку відмови покупця від
підписання протоколу аукціону, сплачені грошові кошти в розмірі 10% від по/
чаткової вартості об’єкта, йому не повертаються. Учасник аукціону позбав/
ляється права на подальшу участь в цьому аукціоні; у випадку відмови поку/
пця від підписання договору купівлі/продажу, сплачені грошові кошти в розмі/
рі 10% від початкової вартості об’єкта, йому не повертаються.

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

Грошові кошти в розмірі 1 024,00 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації вносяться: одержувач коштів: Регіональне від/
ділення ФДМУ по Тернопільській обл., р/р № 37315011000166, банк УДК у
Тернопільській обл., МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Термін прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування цієї

інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: м.
Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Тернопільська обл., Креме/
нецький р/н, м. Почаїв, вул. Кременецька, буд. 31д.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон/
ду державного майна України по Тернопільській області, м. Тернопіль, вул.
Танцорова, 11, тел. 25/39/88.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлове прибудоване  приміщення магазину.
Адреса: Тернопільська обл., смт Гусятин, просп. Незалежності, 15.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт приватизації: ВАТ «Ретрос».
Код за ЗКПО юридичної особи: 4541796.

Юридична адреса підприємства: Тернопільська обл., смт Гусятин, вул. Спа/
ртака, 15.

Відомості про об’єкт: прибудоване в будівлі гуртожитку приміщення мага/
зину площею 171,4 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 70 800,00 грн. (сімдесят тисяч вісім/
сот гривень 00 коп.), ПДВ — 14 160,00 грн. (чотирнадцять тисяч сто шістдесят
гривень 00 коп.).

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
84 960,00 грн. (вісімдесят чотири тисячі дев’ятсот шістдесят  гри$
вень  00 коп.).

 Умови продажу: без збереження профілю об’єкта; утримання об’єкта і при/
леглої території в належному санітарно/технічному стані; питання земельних
відносин покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства;
об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з додержанням умов,
на яких він був придбаний; покупець відшкодовує витрати на виготовлення
технічної документації та незалежної  оцінки; у випадку відмови покупця від
підписання протоколу аукціону, сплачені грошові кошти в розмірі 10% від по/
чаткової вартості об’єкта, йому не повертаються. Учасник аукціону позбав/
ляється права на подальшу участь в цьому аукціоні; у випадку відмови поку/
пця від підписання договору купівлі/продажу, сплачені грошові кошти в розмі/
рі 10% від початкової вартості об’єкта, йому не повертаються.

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

Грошові кошти в розмірі  8 496,00грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, вносяться: одержувач коштів: Регіональне від/
ділення ФДМУ по Тернопільській обл., р/р № 37315011000166, банк УДК у
Тернопільській обл., МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Термін прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування цієї

інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: м.
Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Тернопільська обл., смт Гу/
сятин, просп. Незалежності, 15.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон/
ду державного майна України по Тернопільській області, м. Тернопіль, вул.
Танцорова, 11, тел. 25/39/88.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової  будівлі колишнього гуртожитку

Назва об’єкта: нежитлова будівля колишнього гуртожитку, що знаходить/
ся на балансі ВАТ «Іллічівка».

Адреса об’єкта: Харківська обл., Барвінківський р/н, с. Іллічівка, вул. Ле/
ніна, 60.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00846406, ВАТ «Іллічівка», 64760, Ха/
рківська обл., Барвінківський р/н, с. Іллічівка, вул. Леніна.

Відомості про об’єкт: нежитлова будівля колишнього гуртожитку, літ. А/1,
загальною площею 439,6 м2.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ — 35 167 грн., ПДВ — 7 033,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 42 200,40 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання визначає поку/

пець; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вартості; спла/
тити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за

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

Грошові кошти в розмірі 4 220,04 грн., що становить 10 відсотків від поча/
ткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіональному відді/
ленню ФДМУ по Харківській області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харків/
ській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області, за адресою: м. Харків, Держпром, 3/й під’їзд, 1/й по/
верх, 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 11.00 22 жовтня 2004 року в примі$
щенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Харків, Палац Пра$
ці, 7$й під’їзд, 5$й поверх.

Останній день приймання заяв — 18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням початкової ціни

продажу на 30% — автомобілів
Назва об’єкта: автомобілі, що знаходяться на балансі ВАТ «Харківське

АТП №16363», а саме:
ЗІЛ/131 ХАТ 20/96 спец. майстерня;
ЗІЛ/157 КЕ ХАТ 20/94 спец. майстерня з причепом;
ЗІЛ/157 КЕ ХАТ 20/95 спец. майстерня з причепом, та майно незнижува/

льного запасу (НЗ).
Адреса об’єкта: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 01332106, ВАТ «Харківське

АТП  № 16363», 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Відомості про об’єкт: автомобілі:
ЗІЛ/131 ХАТ 20/96 спец. майстерня — 1971 р. в.;
ЗІЛ/157 КЕ ХАТ 20/94 спец. майстерня з причепом — 1971 р. в.;
ЗІЛ/157 КЕ ХАТ 20/95 спец. майстерня з причепом — 1971 р. в.   та майно

незнижувального запасу (НЗ).
Вартість продажу  — 54 229 грн. (знижено на 30%), ПДВ — 10 845,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —  65 074,80 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання визначає по/

купець; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вартості;
сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до привати/
зації.

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: Регіональне від/
ділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 6 507,48 грн., що становить 10 відсотків від поча/
ткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіональному відді/
ленню ФДМУ по Харківській області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харків/
ській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області за адресою: м. Харків, Держпром, 3/й під’їзд, 1/й по/
верх, 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 11.00 22 жовтня 2004 року в примі$
щенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Харків, Палац Пра$
ці, 7$й під’їзд, 5$й поверх.

Останній день приймання заяв — 18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про  повторний продаж на аукціоні зі зниженням початкової ціни

продажу на 30% майна їдальні
Назва об’єкта: майно їдальні, що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське

виробничо/торговельне підприємство «Комунар».
Адреса об’єкта: 61004, м. Харків, пров. Колодязний, 40.
Балансоутримувач: 05502746, ВАТ «Харківське виробничо/торговельне під/

приємство «Комунар», 61004, м. Харків, пров. Колодязний, 40.

Відомості про об’єкт: майно їдальні: плита електрична — 2 од., електро/
м’ясорубка — 2 од., прилавок — 1 од., кондиціонер — 1 од., холодильна шафа
— 3 од., шафа жарочна — 1 од., привід П/2 та шафа ІПЕ СМ/3 — 1 од., універ/
сальний привід — 1 од., холодильник — 2 од., шафа для білизни — 1 од.,
картоплечистка — 1 од.

Вартість продажу без ПДВ — 5 964,00 грн. (знижена на 30%), ПДВ —
1 192,80 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ  —  7 156,80 грн.
Умови продажу об’єкта: не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його

повної вартості; сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта
до приватизації.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за

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

Грошові кошти в розмірі 715,68 грн., що становить 10 відсотків від почат/
кової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіональному відді/
ленню ФДМУ по Харківській області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харків/
ській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області за адресою: м. Харків, Держпром, 3/й під’їзд, 1/й по/
верх, 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 11.00 22 жовтня 2004 року в примі$
щенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Харків, Палац Пра$
ці, 7$й під’їзд, 5$й поверх.

Останній день приймання заяв — 18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням початкової ціни

продажу на 30% — автомобілів
Назва об’єкта: автомобілі, ЗІЛ 131 МТО/АТ № 55/29 ХАЩ та ЗІЛ 157 КД

бортовий №17/37 ХАХ.
Адреса об’єкта: 61105, м. Харків, вул. Морозова, 18.
Балансоутримувач: 03118989, ВАТ «АТП 16354», 61105, м. Харків, вул. Мо/

розова, 18.
Відомості про об’єкт: автомобілі: ЗІЛ 131 МТО/АТ №55/29 ХАЩ — 1977

р. в.; ЗІЛ 157 КД бортовий №17/37 ХАХ — 1985 р. в.
Вартість продажу без ПДВ — 13 066,67 грн. (знижено на 30%), ПДВ —
2 613,33 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 15 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта: умови подальшого використання визначає по/

купець; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вартості;
сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до привати/
зації.

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: Регіональне від/
ділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 1 568,00 грн., що становить 10 відсотків від поча/
ткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіональному відді/
ленню ФДМУ по Харківській області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харків/
ській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області за адресою: м. Харків, Держпром, 3/й під’їзд, 1/й по/
верх, 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 11.00 22 жовтня 2004 року в примі$
щенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Харків, Палац Пра$
ці, 7$й під’їзд, 5$й поверх.

Останній день приймання заяв — 18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів групи А,

які знаходяться на балансі ВАТ «Укрелектроапарат»
Назва об’єкта:  маслорешітка Н$1873.
Вартість об’єкта — 383 грн.
Сума ПДВ — 77 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 460 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 46,00 грн.
Назва об’єкта: конвейєр візковий Н$1858.
Вартість об’єкта — 595 грн.
Сума ПДВ — 119 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 714 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 71,40 грн.
Назва об’єкта: напівавтомат зварювальний, модель УДГУ$301.
Вартість об’єкта — 306 грн.
Сума ПДВ — 61,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 367,20 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 36,72 грн.
Назва об’єкта: намотувальний верстат № 1, модель ТТ$21.
Вартість об’єкта — 336 грн.
Сума ПДВ — 67,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 403,20 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 40,32 грн.
Назва об’єкта: намотувальний верстат № 2, модель ТТ$21.
Вартість об’єкта — 336 грн.
Сума ПДВ — 67,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 403,20 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 40,32 грн.
Назва об’єкта: намотувальний верстат № 3, модель ТТ$21.
Вартість об’єкта — 202 грн.
Сума ПДВ — 40,40 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 242,40 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 24,24 грн.
Назва об’єкта: намотувальний верстат № 4, модель ТТ$21.
Вартість об’єкта — 202 грн.
Сума ПДВ — 40,40 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 242,40 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 24,24 грн.
Назва об’єкта:  верстат № 1 вмотки обмоток АХ$260.
Вартість об’єкта — 417 грн.
Сума ПДВ — 83,40 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 500,40 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 50,04 грн.
Назва об’єкта: верстат № 2 вмотки обмоток АХ$260.
Вартість об’єкта — 417 грн.
Сума ПДВ — 83,40 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 500,40 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 50,04 грн.
Назва об’єкта: верстат № 3 вмотки обмоток АХ$260.
Вартість об’єкта — 417 грн.
Сума ПДВ — 83,40 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 500,40 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 50,04 грн.
Назва об’єкта: верстат № 4 вмотки обмоток АХ$260.
Вартість об’єкта — 417 грн.
Сума ПДВ — 83,40 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 500,40 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 50,04 грн.
Назва об’єкта: піч, габарити 13230х2740х5100, Н$1871.
Вартість об’єкта — 4 250 грн.
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Сума ПДВ — 850 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 5 100 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 510,0 грн.
Назва об’єкта: розмотувач № 1, габарити 1967х1100х 1700, Н$1690.
Вартість об’єкта — 51 грн.
Сума ПДВ — 10,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 61,20 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 6,12 грн.
Назва об’єкта: розмотувач № 2, габарити 1967х1100х1700, Н$1690.
Вартість об’єкта — 51 грн.
Сума ПДВ — 10,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 61,20 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 6,12 грн.
Назва об’єкта: розмотувач № 3, габарити 1967х1100х1700, Н$1690.
Вартість об’єкта — 51 грн.
Сума ПДВ — 10,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 61,20 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 6,12 грн.
Назва об’єкта: розмотувач № 4, габарити 1967х1100х1700, Н$1690.
Вартість об’єкта — 51 грн.
Сума ПДВ — 10,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 61,20 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 6,12 грн.
Назва об’єкта: розмотувач № 5, габарити 1967х1100х1700, Н$1690.
Вартість об’єкта — 51 грн.
Сума ПДВ — 10,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 61,20 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 6,12 грн.
Назва об’єкта: розмотувач № 6, габарити 1967х1100х1700, Н$1690.
Вартість об’єкта — 51 грн.
Сума ПДВ — 10,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 61,20 грн.
Кошти в розмірі 10% від початкової вартості продажу об’єкта — 6,12 грн.
Назва об’єкта: розмотувач № 7, габарити 1967х1100х1700, Н$1690.
Вартість об’єкта — 51 грн.
Сума ПДВ — 10,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 61,20 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 6,12 грн.
Назва об’єкта:  розмотувач № 8, габарити 1967х1100х1700, Н$1690.
Вартість об’єкта — 51 грн.
Сума ПДВ — 10,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 61,20 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 6,12 грн.
Назва об’єкта: кран$балка № 3 Н$1874,02 вантажопід’ємністю 1 т.
Вартість об’єкта — 200 грн.
Сума ПДВ — 40 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 240 грн.
Кошти в розмірі 10%  від початкової вартості продажу об’єкта — 24,00 грн.
Адреса  балансоутримувача: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 120.
Умови продажу: покупцю, який визначений переможцем аукціону і відмо/

вився від підписання протоколу аукціону або договору купівлі/продажу, гро/
шові кошти в розмірі  10% від початкової вартості  продажу об’єкта, не пове/
ртаються.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Аукціон буде проводитись 28 жовтня 2004 року за адресою:

м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в Регіональному відділенні
ФДМУ по Хмельницькій області, об 11.00.

Кінцевий термін прийняття заяв — 25 жовтня 2004 року.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн.,  кошти під час розрахунку за

придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вноситься на р/р № 37189500900001,
грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу, перераховуються на
р/р № 37318002200304 банк УДК у Хмельницькій області, МФО 815013, оде/
ржувач коштів: РВ ФДМУ по Хмельницькій області, код  02898152.

Ознайомитись з об’єктами можна в робочі дні за адресою: м. Хмельниць/
кий, вул. Чорновола, 120.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі їдальні

Назва об’єкта: будівля їдальні, що знаходиться на балансі ВАТ «Антонін/
ський цукровий завод».

Адреса: Хмельницька область, Красилівський район, с. Кременчуки.
Відомості про об’єкт: будівля цегляна, одноповерхова, загальною площею

1151,5 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу без ПДВ — 70 828 грн., ПДВ — 14 165,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 84 993,60 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виготовленням техні/

чної документації.
Покупцю, який визначений переможцем аукціону і відмовився від підпи/

сання протоколу аукціону або договору купівлі/продажу, грошові кошти в роз/
мірі 8 499,36 грн., що становить 10% від початкової вартості продажу об’єкта,
не повертаються.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Аукціон буде проведено 22 жовтня 2004 року об 11.00 за адре$

сою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в  Регіональному відділен$
ні ФДМУ по Хмельницькій області.

Кінцевий термін прийняття заяв — 18 жовтня 2004 року.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., кошти під час розрахунку за

придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р № 37189500900001,
грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу 8 499,36 грн., пере/
раховуються на р/р № 37318002200304 банк УДК у Хмельницькій області,
МФО 815013, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Хмельницькій області, код
02898152.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Соборна,
75, тел. 79/56/16.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні приміщення магазину$кафе з обладнанням,

що знаходиться на балансі ВАТ «Племрадгосп «Золотоніський»
(державна власність)

Код за ЄДРПОУ: 00495148.
Адреса:  Черкаська обл., Золотоніський р/н, с. Піщане, вул. Леніна, 100в.
Призначення об’єкта: торгівля.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна ділянка окремо не

виділена. Вбудовано/прибудоване приміщення магазину/кафе з обладнан/
ням до п’ятиповерхового цегляного житлового будинку, розташоване в центрі
села Піщане, поряд знаходиться приватний сектор, сільська рада, магази/
ни, є зручний асфальтований під’їзд. Об’єкт знаходиться в незадовільному
стані, не використовується протягом 5—7 років, опалення, каналізація, еле/
ктропостачання, водопостачання відключені. Загальна площа забудови —
316,9 м2. Обладнання: холодильна шафа, потребує ремонту агрегата, заміни
гумоущільнювачів, фарбування.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта покупець вирі/
шує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ — 53 240 грн., сума ПДВ — 10 648 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 63 888 грн.
Грошові кошти в розмірі 6 388,8 грн., що становить 10% від початкової

вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007 в УДК у
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по
Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв: до 18 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 22 жовтня 2004 року об 11.00 за адресою

регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон/

ду державного майна України по Черкаській області, 18000, м. Черкаси, бульв.

Шевченка, 185, к.445, тел.: 37/30/90, 45/75/29, час роботи — з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні цілісного

майнового комплексу — автогосподарства, що знаходиться на
балансі Шевченківського комерційно$виробничого підприємства
робітничого постачання Одеської залізниці (державна власність)

Код за ЗКПО: 01101476.
Адреса:  20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Гордієнко, 91а.
Призначення об’єкта: обслуговування транспортних засобів.
Відомості про земельну ділянку та будівлі: земельна  ділянка окремо не

виділена.
 До складу ЦМК автогосподарство  включено:
адмінбудівля/майстерня, площа забудови 115,62 м2, гаражі, площа забудо/

ви 344,9 м2, гараж/майстерня, площа забудови 252,5 м2, рік будівництва — 1960;
магазин № 35 (м. Сміла, ринок ст. ім. Шевченка) — павільйон, металевий

каркас, загальна площа 122,6 м2, рік виготовлення —1971;
три демонтовані металеві ларьки,  рік виготовлення — 1970.
Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта покупець вирі/

шує самостійно.
Заборгованість станом на 31.05.2004: дебіторська —;  кредиторська —

19 477 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта без  ПДВ — 92 800 грн.
Грошові кошти в розмірі 9 280 грн., що становить 10% від початкової  вар/

тості об’єкта  приватизації, вносяться на рахунок № 37310007000007 в УДК у
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по
Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв: до 18 жовтня 2004  року включно.
Аукціон буде проведено 22 жовтня 2004 року об 11.00 за адресою

регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон/

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

ЧЕРНІВЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі знижкою 30% об’єкта

державної власності цілісного майнового комплексу —
Чернівецького державного спеціалізованого

будівельно$монтажного управління по газифікації
Код за ЄДРПОУ: 02127377.
Назва об’єкта: Чернівецьке державне спеціалізоване будівельно/

монтажне управління по газифікації
Місцерозташування: 58000, м  Чернівці, вул. Л. Українки, 7, м. Чернівці,

вул. Комунальників, 7.
Призначення об’єкта: будівництво газопроводів/відводів діаметром до 400

мм від магістральних газопроводів до населених пунктів; будівництво, реко/
нструкція і технічне переозброєння систем газопостачання; газифікація об ’ є/
ктів виробничого призначення і будинків, у тому числі на замовлення насе/
лення; переведення житлового фонду на централізоване газопостачання.

Кількість та склад робочих місць: 28 чол. (апарат управління — 6 чол.; лі/
нійні робочі — 6 чол; основні робочі — 8 чол.;  водій — 1 чол.;   механізатор —
1 чол.; охоронці — 4 чол.; тех. робітники — 2 чол.).

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): основна діяль/
ність — будівництво газопроводів, виконання водопровідних, каналізаційних
та земляних робіт.

Щорічний обсяг виконаних послуг: 2001 р.— 309,0 тис. грн.; 2002 р.— 420,0
тис. грн.;  за 8 місяців 2003 р. — 92,0  тис. грн.

Основні показники діяльності підприємства: заборгованість станом на
31.08.2003: дебіторська — 499,4 тис. грн.;  поточні зобов’язання — 486,9 тис.
грн.; довгострокові зобов’язання — 48,5 тис. грн.

Показники діяльності: за 2001р. — 36,4 тис. грн. (прибуток); за 2002 р. —
3,8 тис. грн. (збиток); за 8 місяців 2003 р. — 336,6 тис. грн. (збиток).

Відомості про будівлі (споруди, приміщення): будівлі і споруди (м. Чернівці,
вул. Л. Українки, 7): будівля контори  1945 р. — 255,5 м2; пересувний дім/вагон
1981р. — висота 2,60 м; бокси — 66,10 м2;склад 1945 р.— 295,80 м2;

Будівлі і споруди (м. Чернівці, вул. Комунальників, 7): адміністративна бу/
дівля  — 1 496,6 м2; гараж — 349,8 м2; гараж — 431,3 м2.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в м. Чернівці на двох
земельних ділянках за такими адресами: вул. Л. Українки, 7, — 0,322 га; вул.
Комунальників, 7, — 0,9667 га. Питання приватизації (оренди) земельної ді/
лянки  вирішується за ініціативою покупця після укладання договору купівлі/
продажу об’єкта.

Умови продажу: збереження профілю діяльності підприємства; новий вла/
сник стає правонаступником усіх прав та обов’язків цілісного майнового ком/
плексу; не проводити звільнення працівників з ініціативи нового власника про/
тягом 6 місяців згідно з чинним законодавством України; утримання об’єкта
та прилеглої території у належному санітарно/технічному стані; здійснення
заходів щодо захисту навколишнього середовища, дотримання санітарних
та екологічних норм і правил пожежної безпеки; до повного виконання умов
продажу подальше відчуження та застава об’єкта приватизації здійснюється
виключно за згодою державного органу приватизації.

Початкова вартість продажу — 354 172,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 35 417,20 гривень, що становить 10% від початко/

вої вартості об’єкта приватизації, та реєстраційний збір за подання заяви на
участь в аукціоні в розмірі 17,00  гривень вносяться на р/р № 37310501800001
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій
області  в Управлінні Державного казначейства у Чернівецькій області, МФО
856135, ідентифікаційний код 21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37180501900001 Регіонального  відділення  Фонду державного майна
України по Чернівецькій   області  в Управлінні Державного казначейства у
Чернівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

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

Аукціон буде проведено 22.10.2004 за адресою: м. Чернівці, вул.
Л. Кобилиці, 21а, о 12.00.

Кінцевий термін прийняття заяв: 18.10.2004.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван/

ня з дозволу регіонального відділення.
Служба з  організації та  проведення аукціону: Регіональне відділення Фо/

нду державного майна України по Чернівецькій області, адреса: 58001,
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 55/75/28.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі знижкою 30% об’єкта

державно власності — споруди колишньої теплиці
 Назва об’єкта: споруда колишньої теплиці, що перебуває на балансі ТОВ

ВКФ «Чернівецький деревообробний комбінат» ЛТД.
Адреса: 58020, м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1т.
Відомості про об’єкт: споруда колишньої теплиці — окремо розташована

будівля, яка складається з цегляної будівлі розподільчого пункту загальною
площею 67,8 м2, бетонного фундаменту з бетонними внутрішніми з’єднува/
льними доріжками загальною площею 838 м2 та демонтованих елементів
каркасу теплиці (дверей,  стальних труб, елементів оцинкованого стального
профілю різної довжини та форми, які деформовані та вражені корозією).

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена.
Питання приватизації (оренди) земельної ділянки вирішується за ініціативою
покупця після укладання договору купівлі/продажу об’єкта.

Призначення об’єкта: вирощування городніх культур.
Вартість продажу без ПДВ —11 100,67 грн.,  ПДВ —2 220,13 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

13 320,80 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 332,08 гривень, що становить 10% від початко/

вої вартості об’єкта приватизації, та  реєстраційний збір за подання заяви на
участь в аукціоні в розмірі 17,00  гривень вносяться грошовими коштами  на
р/р № 37310501800001 Регіонального  відділення  Фонду  державного майна

України   по Чернівецькій області  в Управлінні Державного казначейства у
Чернівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37180501900001 Регіонального  відділення  Фонду державного майна
України по Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейства у Че/
рнівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

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

Аукціон буде проведено за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобили$
ці, 21а, о 12.00.

Кінцевий термін прийняття заяв: 18.10.2004.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван/

ня з дозволу регіонального відділення.
Служба з  організації та  проведення аукціону: Регіональне відділення Фо/

нду державного майна України по Чернівецькій області, адреса: 58001, м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 55/75/28.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта власності

територіальної громади міста Сокиряни Чернівецької області —
підвального (нежитлового) приміщення

Hазва об’єкта:підвальне (нежитлове) приміщення.
Адреса: 60200, м. Сокиряни, вул. Горького, 2, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: вбудоване підвальне нежитлове приміщення двопо/

верхового цегляного житлового будинку складається з основних, допоміжних
приміщень і приміщень загального користування загальною площею 263,5
м2, у т. ч. основна площа — 164,3 м2, підсобна — 99,2 м2. Будівельний об’єм
— 911 м3. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 7 704,00 грн.,  ПДВ —1 540,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 9 244,80 грн.
Грошові кошти в сумі 924,48 гривень, що становить 10% від початкової

вартості об’єкта приватизації, та реєстраційний збір за подання заяви на
участь в аукціоні в розмірі 17,00  гривень вносяться грошовими коштами  на
р/р № 37319501800002 Регіонального  відділення  Фонду  державного майна
України по Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейства у Че/
рнівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37189501900002 Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейства у Че/
рнівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

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

Аукціон буде проведено 22.10.2004 за адресою: м. Чернівці, вул.
Л. Кобилиці, 21а, о 12.00.

Кінцевий термін прийняття заяв: 18.10.2004.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван/

ня з дозволу регіонального відділення.
Служба з  організації та  проведення аукціону: Регіональне відділення Фо/

нду державного майна України по Чернівецькій області, адреса: 58001, м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 55/75/28.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта власності

територіальної громади міста Сокиряни Чернівецької області —
нежитлового приміщення

Hазва об’єкта: нежитлове приміщення
Адреса: 60200, м. Сокиряни, вул. 28 Червня, 25, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення прибудованого

одноповерхового дерев’яного житлового будинку загальною площею 53,5
м2, яке складається з основних і підсобних приміщень, у т. ч. основна площа
— 46,1 м2, підсобна — 7,4 м2. Будівельний об’єм — 148 м3.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена.
Питання приватизації (оренди) земельної ділянки вирішується за ініціативою
покупця після укладання договору купівлі/продажу об’єкта.

Вартість продажу об’єкта  без ПДВ — 716,00 грн.,  ПДВ — 143,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 859,20 грн.
 Грошові кошти в сумі 85,92 гривень, що становить 10% від початкової ва/

ртості об’єкта приватизації та  реєстраційний збір за подання заяви на участь
в аукціоні в розмірі 17,00 гривень вносяться грошовими коштами на р/р №
37319501800002 Регіонального  відділення Фонду державного майна України
по  Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейства у Чернівець/
кій області, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37189501900002 Регіонального  відділення  Фонду державного майна
України по Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейства у Че/
рнівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

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

Аукціон буде проведено 22.10.2004 за адресою: м. Чернівці, вул.
Л. Кобилиці, 21а, о 12.00.

Кінцевий термін прийняття заяв: 18.10.2004.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван/

ня з дозволу регіонального відділення.
Служба з  організації та  проведення аукціону: Регіональне відділення Фо/

нду державного майна України по Чернівецькій області, адреса: 58001, м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 55/75/28.

м. СЕВАСТОПОЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ
 о продаже на аукционе объектов малой приватизации

Наименование объектов: отдельное индивидуально определенное иму/
щество, находящееся на балансе ООО «Агрофирма «Золотая балка».

Балансодержатель: общество с ограниченной ответственностью «Агро/
фирма «Золотая балка», расположенное по адресу: г. Севастополь, ул. Нови/
кова, 56; код по ЕГРПОУ 32158858.

Здание магазина.
Местонахождение объекта — г. Севастополь, ул. Межгорская, 21 (в пред/

елах с. Черноречье). Сведения об объекте: отдельно стоящее одноэтажное
здание магазина общей площадью 88,2 м2; год постройки — 1961. Эксплуа/
тация элементов здания возможна только при условии проведения ремонта.
Земельный участок не отведен.

Стоимость продажи объекта без НДС — 15 880,0 грн., НДС — 3 176,0 грн.
Начальная цена продажи объекта с учетом НДС — 19 056,60 грн.
Сумма денежных средств (10 % начальной стоимости продажи) для учас/

тия в аукционе — 1 905,60 грн.
Здание магазина.
Местонахождение объекта — г. Севастополь, ул. Магистральная, 7 (в пред/

елах с. Черноречье). Сведения об объекте: отдельно стоящее одноэтажное
здание магазина общей площадью 78,2 м2, год постройки — 1970, земель/
ный участок не отведен.

Объект находится в аренде. Срок действия договора аренды — до
01.03.2005.

Стоимость продажи объекта без НДС — 20 500,0 грн., НДС — 4 100,0 грн.
Начальная цена продажи объекта с учетом НДС — 24 600,0 грн.
Сумма денежных средств (10 % начальной стоимости продажи) для учас/

тия в аукционе — 2 460,0 грн.
Условия продажи объектов: использовать объекты в качестве  магазинов

в течение 2 лет с момента перехода права собственности; содержание объ/
ектов и прилегающей территории в надлежащем санитарно/техническом со/
стоянии, соблюдение требований пожарной и экологической безопасности,
охраны окружающей среды; платежными средствами являются денежные
средства; покупатель оплачивает затраты органа приватизации на подгото/
вку объекта к продаже.

Вопросы землепользования покупатель решает самостоятельно с орга/
нами местного самоуправления в соответствии с действующим законода/
тельством.

Победителем признается покупатель, предложивший в ходе торгов наи/
высшую цену.

Продавец не несет ответственность за техническое состояние строитель/
ных элементов и конструкций объектов.

Денежные средства в размере , что составляет 10% от начальной стои/
мости объекта приватизации, вносятся в УГК г. Севастополя, ЕГРПОУ
20677058, р/с № 37313006000006, МФО 824509.

Плата за регистрацию заявления (17 грн.) и оплата за объект приватиза/
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ции вносится РО ФГИУ по г. Севастополю, ЕГРПОУ 20677058, р/с №
37185500900001 в банке УГК г. Севастополя, МФО 824509.

Заявления на участие в аукционе подаются в Региональное отделение
ФГИУ по г. Севастополю по адресу: 99008, г. Севастополь, пл. Восставших, 6,
с 8.00 до 17.00, в течение 27 дней с момента публикации в газете «Відомості
приватизації».

Ознакомление с объектами проводится по месту их расположения в пери/
од подачи заявления.

Аукцион проводится через 30 дней с момента публикации в газе$
те «Відомості приватизації» по адресу: 99008, г. Севастополь, пл.
Восставших, 6, каб. 17п, в 10.00.

Телефон для справок 55/94/40.

ГРУПА  Ж

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Троїцьке», що знаходиться на балансі ЗАТ «НВО «Харчо/

промавтоматика», за адресою: Біляївський район, с. Троїцьке, вул. Дніст/
ровська, 114. Приватизовано юридичною особою за 27 300,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 4 550,00 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячий садок, що знаходиться на балансі АТЗТ «Харківський ордена «Знак

пошани» машинобудівний завод «Червоний Жовтень», за адресою: м. Харків,
вул. Маршала Конєва, 3.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА  РЕСПУБЛІКА  КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні майна, що належить

Автономній Республіці Крим,— їдальні
Назва об’єкта: їдальня, що не увійшла до статутного фонду КСП «Зоря».
Адреса об’єкта: Сімферопольський район, с. Красне, вул. Українка, 20.
Балансоутримувач: КСП «Зоря» (правонаступник: ТОВ АП «Нива»).
Адреса балансоутримувача: Сімферопольський район, с. Першотравне/

ве, вул. Д’яченко, 4.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00850170.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля з прибудовами і навісом 1965

року побудови, загальною площею 95 м2, яка розташована в центральній ча/
стині села, до центра м. Сімферополя 30 км, до залізничного вокзалу 10 км.
Будівля виконана за безкаркасною схемою, конструктивна система зі стінами
з дрібноштучного каменю/черепашнику. Перекриття дерев’яне. Будівля ІІІ гру/
пи капітальності. Вбудоване устаткування відсутнє, є електропостачання. Бу/
динок знаходиться в незадовільному технічному стані, потрібно проведення
ремонту. За прямим функціональним призначенням не використовується.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Питання закріплення земельної ділянки в користування вирішується но/

вим власником відповідно до чинного законодавства.
Вартість продажу об’єкта (без ПДВ) — 11 208,00 (одинадцять тисяч двісті

вісім) грн.
ПДВ — 2 242,00 (дві тисячі двісті сорок дві) грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 13 450,00 (три$

надцять тисяч чотириста п’ятдесят) грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визна/

чає самостійно; утримання об’єкта в належному санітарному стані; оплата
послуг з проведення аукціону.

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 Республіки Крим, реквізити: Управління Державного каз/
начейства в АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Кошти у розмірі 1 345,00 грн., що становить 10% від початкової вартості
об’єкта, вносяться на р/р № 37323000016362, одержувач: Фонд майна Авто/
номної Республіки 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 розташу/
вання.

Останній день приймання заяв на участь в аукціоні 12.11.2004.
Аукціон відбудеться 16 листопада 2004 року об 11.00 за адресою:

м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд майна Автономної
Республіки Крим.

Довідки за адресою: 95015, Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд
майна АРК, каб. 36, тел. 241/319.

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери — лазні

Назва об’єкта: лазня, що знаходиться на балансі ВАТ «Бершадське
МП БМП № 2».

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01350920.
Адреса об’єкта: 22400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Леніна, 202.
Призначення об’єкта: надання соціально/побутових послуг.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні 1980 р. побудо/

ви, загальною площею 146,9 м2 з басейном (об’єм ванни басейну 28 м3) та
обладнання (тази оцинковані — 8 шт.; шафи для одягу — 15 шт.). Земельна
ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без урахування  ПДВ: 12 500,00 грн.
ПДВ — 2 500,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 15 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта: можливе перепрофілювання об’єкта без зміни

його призначення щодо надання соціальних послуг; покупець зобов’язаний
у двомісячний термін відшкодувати витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта
до приватизації; дотримання санітарних норм і правил пожежної безпеки згі/
дно з чинним законодавством України; об’єкт не підлягає відчуженню та пе/
редачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов,
на яких він був придбаний.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок РВ ФДМУ по Вінниць/
кій області № 37187006000498 в банку УДК у Вінницькій області, код за
ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.

Грошові кошти в розмірі 1 500,00 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій
обл. № 37315005000498 в УДК по Вінницькій області, код за ЄДРПОУ
13327990, МФО 802015.

Заяви приймаються до 08.11.2004.
Аукціон відбудеться 12.11.2004 за адресою: м. Вінниця, вул. Гого$

ля, 10, вінницька філія Державної акціонерної компанії «Національ$
на мережа аукціонних центрів», о 10.00.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою його розташу/
вання.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Вінницькій обл. за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 32/25/34, з
8.00 до 17.00, крім вихідних.

ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні їдальні, що не ввійшла до статутного фонду

ВАТ «Птахофабрика «Львівська» і знаходиться на його балансі
(об’єкт державної форми власності)

Назва об’єкта: їдальня.
Адреса об’єкта: с. Заводське Буського району Львівської області, 80522.

Балансоутримувач: ВАТ «Птахофабрика «Львівська», код за ЄДРПОУ
00852743.

Адреса балансоутримувача: с. Заводське Буського району Львівської об/
ласті, 80522.

Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля загальною площею

767,2 м2, рік побудови 1975; земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу.
1. Збереження профілю діяльності об’єкта.
2. Відчуження або передача об’єкта в оренду здійснюється згідно з чин/

ним законодавством, із збереженням умов, на яких він був придбаний.
3. Відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповідними зобов’язання/

ми, за договором подальшого відчуження погоджується з органом приватизації.
4. Переможець аукціону, в разі відмови від підписання протоколу аукціону

або відмови від укладання договору купівлі/продажу об’єкта, сплачує продав/
цю неустойку в розмірі 20% від кінцевої вартості продажу об’єкта на аукціоні.

5. До повного розрахунку за об’єкт новий власник не має права його відчу/
жувати чи передавати в заставу.

6. Питання землевідведення вирішується новим власником згідно з чин/
ним законодавством.

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

Вартість об’єкта  без ПДВ — 25 248,30 грн.
ПВД становить — 5 049,66 грн.
Початкова вартість об’єкта для продажу на аукціоні з урахуванням

ПДВ — 30 297,96 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти для розрахунку за при/

дбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в банку
УДК у Львівській області, код банку (МФО) 825014. Одержувач коштів: Регіона/
льне відділення ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Грошові кошти в розмірі 3 029,80 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, вносяться на рахунок № 37310009000186 в банку УДК у Львів/
ській області, код банку (МФО) 825014. Одержувач коштів: Регіональне відді/
лення ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон відбудеться через 50 календарних днів після публікації в
газеті «Відомості приватизації» об 11$й годині за адресою: вул. Сі$
чових Стрільців, 3, кімн. 13, м. Львів, Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області.

Реєстрація учасників триває з 9/ї год. до 10 год. 45 хв.
Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятницю — з 9.00 до

16.00 протягом 47 днів після публікації в газеті «Відомості приватизації» в
кімнаті 5 за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів.

Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба з організації та
проведення аукціону знаходиться за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів,
тел. (0322) 72/20/42, Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за некомерційним конкурсом лазні,

яка не ввійшла до статутного фонду колективного
сільськогосподарського підприємства «Ражнів»

(об’єкт державної форми власності)
Назва об’єкта: лазня.
Адреса об’єкта: с. Ражнів Бродівського району Львівської обл., 80630.
Балансоутримувач: колективне сільськогосподарське підприємство «Ра/

жнів» (код за ЄДРПОУ 4949095).
Адреса балансоутримувача: с. Ражнів Бродівського району Львівської об/

ласті, 80630.
Призначення об’єкта: надання соціально/побутових послуг.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею

214,5 м2, рік побудови 1980; земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу.
1. Можлива зміна профілю роботи об’єкта.
2. Упорядкування прилеглої території протягом двох років.
3. Відчуження або передача об’єкта в оренду здійснюється згідно з чин/

ним законодавством із збереженням умов, на яких він був придбаний.
4. Відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповідними зобов’язання/

ми, за договором подальшого відчуження погоджується з органом приватизації.
5. Покупець зобов’язаний на вимогу регіонального відділення подавати

необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання ним умов до/
говору купівлі/продажу.

6. Бізнес/план повинен відповідати вимогам, передбаченим Положенням
про порядок приватизації об’єктів групи Ж, із зазначенням термінів виконан/
ня зобов’язань.

Переможець некомерційного конкурсу, в разі відмови від укладання дого/
вору купівлі/продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20% від
кінцевої вартості продажу об’єкта.

Питання землевідведення вирішується новим власником згідно з чинним
законодавством.

Засоби платежу за об’єкт для юридичним та фізичних осіб — грошові кошти.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 295,60 грн.
ПДВ — 985,12 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —  5 910,72 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі за об’єкт привати/

зації вносяться на рахунок № 37180500900001 в банку УДК у Львівській обла/
сті, код банку (МФО) 825014. Одержувач коштів: Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Грошові кошти в розмірі 591,07 грн., що становить 10% від початкової ва/
ртості об’єкта, вносяться на рахунок № 37310009000186 в банку УДК по Львів/
ській області, код банку (МФО) 825014. Одержувач коштів: Регіональне відді/
лення ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Некомерційний конкурс відбудеться через 50 календарних днів
після публікації інформації в газеті «Відомості приватизації» за ад$
ресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 13, м. Львів, Регіональне від$
ділення ФДМУ по Львівській області об 11$й год.

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
кімнаті 5 за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів.

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

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

цілісного майнового комплексу
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Тернопільський державний

навчально/курсовий комбінат.
Адреса: Тернопільська обл., Тернопільський р/н, с. Острів, вул. Мирона

Кордуби, 63.
Код за ЄДРПОУ: 30281040.
Призначення об’єкта: надання освітніх послуг навчальними закладами,

пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог
до курсової підготовки, підвищення кваліфікації.

Кількість робочих місць: 8 одиниць.
Кількість працюючих: 8 чол.

Основні показники діяльності ЦМК

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

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), тис. грн. 57.9 103,0 75,8
Прибуток (збиток), тис. грн. �6,1 1,4 5,4
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 2,2 1,7 0,5
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 8,8 12,3 8,1
Рентабельність діяльності, % �10,54 1,36 7,12

Характеристика об’єкта: до складу цілісного майнового комплексу входять:
дорожньо/транспортні засоби — 5 од., обладнання — 48 од. об’єкти нерухо/
мого майна на балансі комбінату відсутні. Нежитлове приміщення площею
130 м2, що належить до комунальної власності, орендується в Острівській
сільській раді за договором оренди, який діє до 15.04.2005.

Початкова вартість продажу об’єкта: 36 096,30 грн. (тридцять шість
тисяч дев’яносто шість грн. 30 коп.).

Умови продажу: новий власник стає правонаступником усіх прав і обов’я/
зків цілісного майнового комплексу; збереження профілю об’єкта протягом
2 (двох) років; зберігати існуючу кількість робочих місць об’єкта приватизації
(вісім) протягом двох років; утримання об’єкта та прилеглої території в нале/
жному санітарно/технічному стані; об’єкт приватизації відчужується або зда/
ється в оренду з додержанням умов, на яких він був придбаний; покупець
відшкодовує витрати на проведення незалежної оцінки; у випадку відмови по/
купця від підписання протоколу аукціону сплачені грошові кошти в розмірі 10%
від початкової вартості об’єкта йому не повертаються. Учасник аукціону по/
збавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні; у випадку відмови
покупця від підписання договору купівлі/продажу сплачені грошові кошти в
розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.

Плата за реєстрацію заяви, в розмірі 17 грн. та кошти УДК під час розра/
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться: одержувач коштів: Регіо/
нальне відділення ФДМУ по Тернопільській області, р/р  № 37187501900001,
банк: УДК у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 3 609,63 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта, вносяться: одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ
по Тернопільській області, р/р № 37315011000166, банк: УДК у Тернопільсь/
кій області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Термін прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 50 днів після опублікування даної

інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00, за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. 25$39$88.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Тернопільська обл., Терно/
пільський р/н, с. Острів, вул. Мирона Кордуби, 63.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон/
ду державного майна України по Тернопільській області, м. Тернопіль, вул.
Танцорова, 11, тел. 25/39/88.

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні бази відпочинку, що знаходиться на балансі

ВАТ «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок»
Назва об’єкта: база відпочинку.
Адреса об’єкта: 63434, Харківська обл., Зміївський р/н, с. Дачне, вул. Ку/

рортна, 53.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 01056735, ВАТ «Харківський електро/

технічний завод «Трансзв’язок», за адресою: 61102, м. Харків, вул. Достоєв/
ського, 16.

Призначення об’єкта: організація відпочинку населення. Об’єкт недіючий.
Відомості про об’єкт: склад шлакоблочний площею 53,6 м2; котедж цегляний

площею 148,4 м2; 4 котеджі з мансардою дерев’яні площами 90,5 м2, 92,0 м2,
88,0 м2, 92,1 м2; 3 дерев’яні павільйони площами 80,7 м2, 25,8 м2, 18,9 м2; 10
літніх будинків з верандою, дерев’яні,  площею 13,9 м2 кожний; 15 літніх будинків
з верандою, дерев’яні, площею 14,0 м2  кожний; літні будинки з верандою, де/
рев’яні, площами 18,5 м2, 13,6 м2, 9,9 м2, 17,8 м2; дерев’яні службові будівлі
площами 7,4 м2, 28,3 м2; службова шлакоблочна будівля площею 2,1 м2; уби/
ральні; склад металевий площею 11,9 м2; лазня цегляна площею 10,1 м2.

Обладнання: трансформатор ТМ160/10, рік забудови — 1991; насос БЦ1.1,
рік забудови — 1992; бензопила «Дружба 4М», рік забудови — 1989; зварю/
вальний апарат, рік випуску — 1992.

Зелені насадження: дерева в кількості 164 одиниці.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки — 1,5468 га.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладан/

ня договору купівлі/продажу.
Вартість продажу без ПДВ — 417 600,00 грн., ПДВ — 83 520,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 501 120,00 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Збереження профілю протягом 5 років.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вартості.
3. Відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області

витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.
4. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації погодити це відчу/

ження з Регіональним відділенням ФДМУ по Харківській області.
5. Вжити заходів щодо закріплення земельної ділянки відповідно до вимог

чинного законодавства.
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: Регіональне від/
ділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 50 112,0 грн., що становить 10 відсотків від поча/
ткової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіональному відді/
ленню ФДМУ по Харківській області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харків/
ській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Харківській області, за адресою: м. Харків, Держпром, 3/й під’їзд, 1/й по/
верх, 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$й годині 12 листопада 2004 року в
приміщенні Харківського аукціонного центру — філії Державної ак$
ціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» за ад$
ресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.

Останній день приймання заяв — 8 листопада 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, телефон

50/77/15.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери — цілісний

майновий комплекс — аптека № 46
(обласна комунальна власність)

Код за ЗКПО: 01980420.
Адреса об’єкта: 20114, Черкаська обл., Маньківський р/н, смт Буки, вул.

Леніна, 22.
Призначення об’єкта: забезпечення населення лікарськими засобами.
Відомості про земельну ділянку та будівлі: земельна ділянка окремо не

виділена.
До складу ЦМК —аптеки № 46, що є структурним підрозділом КП «Мань/

ківська ЦРА № 70», входять: будівля аптеки з підвалом, склад, убиральня,
підпірна стіна, замощення. Будівля аптеки — одноповерхова, цегляна, рік
забудови — 1957.

Обсяг продукції: за 6 міс. 2004 року — 58,4 тис. грн.
Заборгованість станом на 30.06.2004: дебіторська — 0; кредитосрька — 0.
Рентабельність за останні три роки: 2001 р. — 5,2%; 2002 р. — 7,9%;

2003 р. — 7,8%.
Умови продажу: збереження профілю об’єкта; збереження трьох робочих

місць.
Початкова вартість продажу: 23 109 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 310,9 грн., що становить 10% від початкової

вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37329010000007 УДК
у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по
Черкаській області.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на р/р №
37182008000007 УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, оде/
ржувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

Кошти під час розрахунку за об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37181009000007 УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, оде/
ржувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

Термін прийняття заяв: до 8 листопада 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 12 листопада 2004 року об 11.00 за ад$

ресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван/

ня.
Засоби платежу: для юридичним та фізичних осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон/

ду державного майна України по Черкаській області, адреса: 18000, м. Чер/
каси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел.: 37/30/90, 45/75/29 час роботи — з
8.00 до 17.00, крім вихідних.
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НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

 ГРУПА Д

Підлягає приватизації шляхом викупу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ФДМУ
Департамент продажу ЦМК та активів підприємств

Житловий будинок № 1, що знаходиться на балансі «Північний гірничо/
збагачувальний комбінат», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Адмірала Головка.

Житловий будинок № 2, що знаходиться на балансі «Північний гірничо/
збагачувальний комбінат», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Адмірала Головка.

Приватизовано шляхом викупу, продажу на
аукціоні за методом зниження ціни лота

Викуп
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Фельдшерсько/акушерський пункт за адресою: Чернівецька обл., Сторо/
жинецький р/н, с. Панка, вул. Головна, 68. Приватизовано фізичною особою
за 14 472,0 грн., у т. ч. ПДВ — 2 412,0 грн. (комунальна власність).

Аукціон за методом зниження ціни лота

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Друга половина 60/квартирного житлового будинку, що знаходиться на ба/

лансі ВАТ Глухівський завод «Електоропанель», за адресою: Сумська обл., м.
Глухів,вул. Космонавтів, 6. Приватизовано фізичною особою за 1 358 грн., у
т. ч. ПДВ — 226,33 грн.

Пропонуються до продажу

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання садиби

Катеринівського лісництва, що знаходиться
на балансі Красноармійського «Держлісгоспу»

(ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00991769.
Назва об’єкта: садиба Катеринівського лісництва, що знаходиться на ба/

лансі Красноармійського «Держлісгоспу».
Адреса: Донецька обл., Костянтинівський р/н, с. Клебан/Бик.
Земельна ділянка — 2 га.
Ступінь будівельної готовності — 60%.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля: фундамент — залізобетоні

блоки; стіни — шлакоблок; внутрішні перегородки  цегляні; перекриття — за/
лізобетоні пустотні плити; вікна та двері відсутні; дах відсутній;  водопоста/
чання, опалювання  та електропостачання відсутнє.

Вартість об’єкта без ПДВ — 3 092, 6грн.
ПДВ — 618,52 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 3 711,12 грн.

без вартості земельної ділянки.
Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в на/

лежний стан протягом одного року після укладення договору купівлі/продажу;
питання землекористування вирішує новий власник з органом місцевого са/
моврядування згідно з чинним законодавством; забезпечити дотримання
правил техніки безпеки, санітарно/екологічних норм, передбачених законо/
давством України; заборона продажу об’єкта на термін розбирання та до мо/
менту здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК у Донецькій обла/
сті, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, р/р № 37187561900001, одержу/
вач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області.

Грошові кошти в розмірі 372 грн., що становить 10% від початкової варто/
сті об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313008000034 в банк УДК у
Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Ре/
гіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області.

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

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

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації цієї інфор$
мації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адресою: 83086, м.
Донецьк, вул. Постишева, 13, Товарна біржа «Фемида».

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97,
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій обла/
сті. Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван/
ня.

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

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні житлових будинків

у с. Малинівка Брусилівського району
Назва об’єкта: житловий будинок позиція за генпланом  51 (поча$

ткова вартість знижена на 30%).
Адреса: 12634, Житомирська область, Брусилівський район, с. Малинівка.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа житлового будинку

52,0 м2. По житловому будинку виконано стрічковий фундамент з бетонних
фундаментних блоків. Зовнішні стіни зведені з силікатної цегли, внутрішні сті/
ни виконані з силікатної цегли, частково оштукатурені, на момент обстеження
майже розібрані. Перегородки відсутні. Будинок повністю перекритий збірни/
ми залізобетонними панелями. Викладений один фронтон з силікатної цегли,
на даху встановлена консоль із залізобетону. По господарському блоку: зо/
внішні стіни з силікатної цегли та керамічної цегли, виконано перекриття із
залізобетонних панелей та покрівля  з азбестоцементних листів, установлені
віконні та дверні блоки.

Ступінь будівельної готовності :  65,0 %.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 10 351,0 грн.
ПДВ — 20%: 2 070,20 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 12 421,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості продажу об’єкта: 1 243  грн.
Назва об’єкта: житловий будинок позиція за генпланом  102 (поча$

ткова вартість знижена на 30%).
Адреса: 12634, Житомирська область, Брусилівський район, с. Малинівка.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа житлового будинку

52,0 м2. По житловому будинку виконано стрічковий фундамент з бетонних

фундаментних блоків. Зовнішні стіни зведені з силікатної та керамічної цегли
приблизно на 15%. По господарському блоку виконана кладка зовнішніх стін
з силікатної та керамічної цегли. Виконано перекриття із залізобетонних па/
нелей та покрівля з азбестоцементних листів, установлені віконні та дверні
блоки. Виконаний льох із залізобетонних конструкцій, не обвалований.

Ступінь будівельної готовності: 35,0%.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30 %): 1 265,0 грн.
ПДВ — 20%: 253,0 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 1 518,0 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості продажу об’єкта: 152  грн.
Назва об’єкта: житловий будинок позиція за генпланом  493.
Адреса: 12634, Житомирська область, Брусилівський район, с. Малинівка.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа житлового будинку

68,0 м2. Роботи по спорудженню житлового будинку не виконувались. По госпо/
дарському блоку: кладка зовнішніх стін виконана з силікатної цегли. Перекриття
— із залізобетонних панелей, льох — із залізобетонних конструкцій.

Ступінь будівельної готовності: 15,0%.
Вартість продажу без ПДВ :147,23   грн.
ПДВ — 20%: 29,45 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 176,68 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості продажу об’єкта: 18 грн.
Будівництво житлових будинків здійснювалось протягом 1991—1999 років.
Умови продажу для житлових будинків позиції за генпланом 102, 493: ро/

зібрати об’єкт та впорядкувати земельну ділянку протягом одного року після
підписання акта приймання/передачі; заборона продажу об’єкта незавер/
шеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт,
на термін розбирання та до моменту здійснення покупцем повних розрахун/
ків за придбаний об’єкт; забезпечення дотримання вимог екологічної безпе/
ки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання.

Умови продажу для житлового будинку позиція за генпланом  51:
завершення будівництва протягом 5 років; збереження первісного при/

значення; заборона продажу об’єкта незавершеного будівництва та земель/
ної ділянки, на якій розташований  цей об’єкт, до моменту завершення будів/
ництва, введення його в експлуатацію та до здійснення покупцем повних роз/
рахунків за придбаний об’єкт; забезпечення дотримання вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови
та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.

Уздовж вулиці, де розташовані житлові будинки, проходять лінії електропе/
редачі, газопостачання, водопостачання.

До житлових будинків інженерні комунікації не підведені.
Відомості про земельну ділянку під забудову : земельна ділянка під забу/

дову 0,3 га. Питання придбання чи оренди земельної ділянки, відведеної під
забудову об’єкта незавершеного будівництва, покупець вирішує з органами
місцевого самоврядування після набуття ним права власності на об’єкт при/
ватизації.

Код за ЄДРПОУ, адреса балансоутримувача: 04011940, Управління капі/
тального будівництва обласної державної адміністрації, 10014, м. Житомир,
Майдан Рад, 12.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під
час  розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості продажу об’єкта пере/
раховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ,
ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах. №
37314013000010, МФО 811039.

Аукціон буде проведено 22 жовтня2004 року об 11.00 за адре$
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20,  актовий зал.

Кінцевий термін прийняття заяв — 18 жовтня 2004 року.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Житомир,

вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22/76/68.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Регіональне відді/

лення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн.
411, тел. 22/76/68, в робочі дні з 9.00 до 18.00.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні реконструкції маслозаводу в

смт Брусилів (початкова вартість знижена на 30 %)
Назва об’єкта: реконструкція маслозаводу, що перебуває на балансі Жи/

томирської державної дирекції «Чорнобильбуд».
Адреса: 12600, Житомирська область, Брусилівський район, смт Бруси/

лів, вул. Лермонтова, 33.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 13552497, Жи/

томирська державна дирекція «Чорнобильбуд», 10012, м. Житомир, вул. Го/
голівська, 4.

Призначення об’єкта: випуск незбираної молочної продукції на 10 т/зміну.
Склад основних об’єктів: склад об’єктів, по яких розпочато будівництво:

цех незбираної молочної продукції, адміністративно/побутовий корпус, пере/
хідна галерея, котельня, склад готової продукції, компресорна, масложиро/
уловлювач, рідинозбірник, градирня. Цех незбираної молочної продукції: дво/
поверхова будівля, стіни з керамічної цегли, перекриття, покриття, перегоро/
дки, покрівля з азбестоцементних листів, віконні рами, штукатурка, підгото/
вка під підлогу з бетону. Перехідна галерея: стіни з силікатної цегли, перекрит/
тя, покрівля, встановлені віконні рами та сходові марші до адмінбудинку. Ад/
мінбудинок: стіни з керамічної цегли з облицюванням силікатною, перекрит/
тя, покриття, перегородки, вікна розукомплектовані. Котельня: виконані на
100% — стіни — керамічна цегла, шлакоблок, з/б панелі, каркас, дах, покрі/
вля, зовнішня столярка.Компресорна: стіни — з/б панелі, перегородки, пли/
ти перекриття, вікна, двері, ворота, покрівля, щебенева підготовка під підло/
гу. Склад готової продукції: закінчений будівництвом об’єкт. Градирня: фунда/
менти, залізобетонні армовані стіни. Об’єкт розташований на території дію/
чого маслозаводу. Інженерні мережі є в наявності на його території, але до
новобудов не підведені. Територія огороджена та знаходиться під охороною.

Будівництво здійснювалось протягом  1992—1996 років.
Ступінь будівельної готовності: 38,2 %.
Відомості про земельну ділянку: 3,0 га. Питання придбання чи оренди зе/

мельної ділянки, відведеної під забудову об’єкта незавершеного будівницт/
ва, покупець вирішує з органами місцевого самоврядування після набуття
ним права власності на об’єкт приватизації.

Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 251 755 грн. 70 коп.
ПДВ — 20%: 50 351 грн. 14 коп.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 302 106 грн. 84 коп.
Умови продажу: завершення будівництва протягом 5 років; можлива зміна

первісного призначення; заборона продажу об’єкта незавершеного будівниц/
тва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завер/
шення будівництва, введення його в експлуатацію та до здійснення покупцем
повних розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення дотримання вимог еко/
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час до/
будови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 30 211 грн., що становить 10% від початкової ва/
ртості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області,
рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 18 жовтня  2004 року до 18/ї години.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адресою: м. Жито/

мир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22/76/68.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Житомирській області м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22/76/68
в робочі дні з 9.00 до 18.00.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні Новоград$Волинського хлібозаводу

Назва об’єкта: незавершене будівництво Новоград/Волинського хлібоза/
воду, що перебуває на балансі ВАТ   «Новоград/Волинський хлібозавод».

Адреса: 11700, м. Новоград/Волинський, вул. Герцена, 22.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 0077785, ВАТ

«Новоград/Волинський хлібозавод», 11700, м. Новоград/Волинський, вул.
Радянська, 10.

Призначення об’єкта: хлібопекарське  виробництво.
Склад основних об’єктів: склад об’єктів, по яких розпочато будівництво:

виробничий корпус хлібозаводу складається з одноповерхової та триповер/
хової частин. Повністю змонтований каркас, внутрішні та зовнішні стіни вико/
нані  не повністю, частково виконані фундаменти під обладнання та  техноло/
гічні канали. Виконане перекриття та покриття корпусу. Адміністративний  ко/
рпус —  каркасна триповерхова споруда. Каркас виконаний повністю, змон/
товані панелі зовнішніх стін, виконані перегородки. Виконано перекриття та
покриття корпусу. Покрівля на адмінкорпусі та виробничому корпусі відсутня.
Пожежне депо на один автомобіль — виконані  фундаменти, зовнішні та вну/
трішні стіни з силікатної цегли, ворота, покриття, бетонна підлога та оглядова
яма. Покрівля відсутня.  Котельня — змонтований каркас, перекриття вико/
нане не повністю. РП сумісне з трансформаторною підстанцією — стіни бу/
дівлі виконані з силікатної цегли, перекриття виконане з залізобетонних плит.
Розпочато виконання таких інженерних мереж: внутрішньомайданчикова до/
щова каналізація; зовнішня дощова каналізація; зовнішній водогін.

Розпочаті роботи з огородження будівельного майданчика, змонтовано
58 залізобетонних плит. На будівельному майданчику знаходяться матеріа/
ли, вироби, конструкції, що завезені на майданчик та не використані для бу/
дівництва (щебінь фр.20/40, вироби  зі збірного залізобетону).

Будівництво здійснювалось протягом  1991—1996 років.
Ступінь будівельної готовності: 36%.
Відомості про земельну ділянку: 1,6340 га. Питання придбання чи оренди

земельної ділянки, відведеної під забудову об’єкта незавершеного будівни/
цтва, покупець вирішує з органами місцевого самоврядування після набуття
ним права власності на об’єкт приватизації.

Вартість продажу без ПДВ: 288 989 грн. 16 коп.
ПДВ — 20%: 57 797  грн. 84 коп.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 346 787  грн.
Умови продажу: завершення будівництва протягом 5 років; подальше ви/

користання об’єкта визначає   покупець; заборона продажу об’єкта незаве/
ршеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт,
до моменту завершення будівництва, введення його в експлуатацію та до
здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення
дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єк/
та приватизації.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 34 679 грн., що становить 10% від початкової ва/
ртості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області,
рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термін прийняття заяв 18 жовтня  2004 року до 18/ї години.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адресою: м. Жито/

мир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22/76/68.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні котлів, засобів водопідготовки,

придбаних для функціонування не завершеного будівництвом
Новоград$Волинського хлібозаводу, що перебуває на балансі

ВАТ «Новоград$ Волинський хлібозавод»
Hазва об’єкта: котли, засоби водопідготовки, придбані для функціонуван/

ня не завершеного будівництвом Новоград/Волинського хлібозаводу.
Адреса: 11700, Житомирська обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герце/

на, 22.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 00377785, Жи/

томирська обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герцена, 22.
Призначення об’єкта: забезпечення технологічного циклу  хлібопекарсь/

кого виробництва.
Склад основних об’єктів: котел Е/1,0/9ГЗ — 3 шт.,1993 року випуску; водо/

підігрівальна установка — ВПУ/25 — 2 шт.,1993 року випуску; насос АНС/60Д
— 1 шт., 1992 року випуску; насос Р08/30 — 4 шт., 1992 року випуску; запірний
пристрій ДУ/50 — 92 шт., 1992 року випуску; запірний пристрій ДУ/20 —11 шт.,
1993 року випуску; клапан ДУ/25 — 17 шт., 1992 року випуску; клапан ДУ/15 —
12 шт., 1992 року випуску; деаераційна колонка ДЄ/15 — 1 шт.,1990 року ви/
пуску; охолоджувач — 1 шт., 1990 року випуску.

Вартість продажу без ПДВ: 17 649 грн.
ПДВ — 20%: 3 529,8 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 21 178,8 грн.
Умови продажу: заборона продажу придбаного невстановленого устатку/

вання до здійснення покупцем повних розрахунків; покупець зобов’язаний
сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою до приватизації невста/
новленого  устаткування .

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 137183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 2 118 грн., що становить 10% від початкової вар/
тості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області,
рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв: 18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні  за адресою:  Житомирська

обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герцена, 22.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відділення

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні матеріалів, придбаних для функціонування

не завершеного будівництвом Новоград$Волинського
хлібозаводу, що перебуває на балансі ВАТ «Новоград$ Волинський

хлібозавод»
Hазва об’єкта: матеріали, придбані для функціонування не завершеного

будівництвом Новоград/Волинського хлібозаводу.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13

Адреса: 11700, Житомирська обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герце/
на, 22.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 00377785, Жи/
томирська обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герцена, 22.

Призначення об’єкта: забезпечення технологічного циклу хлібопекарсь/
кого виробництва.

Склад основних об’єктів: цегла шамотна — 69 т.
Вартість продажу без ПДВ: 4 317 грн.
ПДВ — 20%: 863,4 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 5 180,4 грн.
Умови продажу: заборона продажу до здійснення покупцем повних розра/

хунків; покупець зобов’язаний сплатити продавцю витрати, пов’язані з підго/
товкою до приватизації.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 137183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 519 грн., що становить 10% від початкової варто/
сті об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне від/
ділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах.
№ 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв: 18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою: Житомирська

обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герцена, 22.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відділення

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні групи компресорного устаткування,

придбаного для функціонування не завершеного будівництвом
Новоград$Волинського хлібозаводу, що перебуває на балансі ВАТ

«Новоград$Волинський хлібозавод»
Hазва об’єкта: група компресорного устаткування, придбаного для функ/

ціонування не завершеного будівництвом Новоград/Волинського хлібозаво/
ду.

Адреса: 11700, Житомирська обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герце/
на, 22.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 00377785, Жи/
томирська обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герцена, 22.

Призначення об’єкта: забезпечення технологічного циклу  хлібопекарсь/
кого виробництва.

Склад основних об’єктів: компресор 2ВМ/2,5/14/9 — 4 шт., 1992 р. в.; щит
управління — 1, 1991 р. в.; масловідділювач 200 НОВ — 1, 1993 р. в.; комп/
ресор 2ВД/12/2,5 — 2 шт., 1989 р. в.

Вартість продажу без ПДВ: 24 918   грн.
ПДВ — 20%: 4 983,60 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 29 901,60 грн.
Умови продажу: заборона продажу придбаного невстановленого устатку/

вання до здійснення покупцем повних розрахунків; покупець зобов’язаний
сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою до приватизації невста/
новленого  устаткування.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 137183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 2 991 грн., що становить 10% від початкової вар/
тості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області,
рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв: 18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні  за адресою: Житомирська

обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герцена, 22.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні групи електротехнічного устаткування,

придбаного для функціонування не завершеного будівництвом
Новоград$Волинського хлібозаводу, що перебуває на балансі ВАТ

«Новоград$Волинський хлібозавод»
Hазва об’єкта: група електротехнічного устаткування, придбаного для фу/

нкціонування не завершеного будівництвом Новоград/Волинського хлібоза/
воду.

Адреса: 11700, Житомирська обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герце/
на, 22.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 00377785, Жи/
томирська обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герцена, 22.

Призначення об’єкта: забезпечення технологічного циклу  хлібопекарсь/
кого виробництва.

Склад основних об’єктів: провід броньований ИВ114 3х95 — 550 м/п, 1992
р. в.; провід броньований ИВ114 3х70 — 940 м/п, 1992 р. в.; шнур освітлюва/
льний — 1,02 км, 1992 р. в.; прилад 43/455 Ш/455 — 4 шт., 1993 р. в.; запобі/
жний пристрій — 1, 1993 р. в.

Вартість продажу без ПДВ: 14 183 грн.
ПДВ — 20%: 2 836,60 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 17 019,60 грн.
Умови продажу: заборона продажу придбаного невстановленого устатку/

вання до здійснення покупцем повних розрахунків; покупець зобов’язаний
сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою до приватизації невста/
новленого  устаткування.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 137183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 1 702 грн., що становить 10% від початкової вар/
тості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: Регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області,
рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв: 18 жовтня   2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна: в робочі дні  за адресою:  Житомирська

обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герцена, 22.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні групи хлібопекарського устаткування,

придбаного для функціонування не завершеного будівництвом
Новоград$Волинського хлібозаводу, що перебуває на балансі ВАТ

«Новоград$Волинський хлібозавод»
Hазва об’єкта: група хлібопекарського устаткування, придбаного для фу/

нкціонування не завершеного будівництвом Новоград/Волинського хлібоза/
воду.

Адреса: 11700, Житомирська обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герце/
на, 22.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 00377785, Жи/
томирська обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герцена, 22.

Призначення об’єкта: забезпечення технологічного циклу  хлібопекарсь/
кого виробництва

Склад основних об’єктів: нагнітач опари И8 ХТА — 1, 1992 р. в.; нагнітач
тіста И8 ХТА — 1, 1991 р. в., тістомісильна машина А2/ХТГ — 1, 1991 р. в.;
заварювальна машина Х32М/300 — 3 шт., 1993 р. в.; агрегат кінцевого роз/
стоювання ТІ/ХР/2/3120 — 1, 1991 р. в.; силоси для борошна А2/Х2/Е/160/А
— 15 шт.; 1991 р. в.; обладнання для безтарного зберігання борошна — 1,
1993 р. в.; піч хлібопекарська Г4/ПХЗС/25 — 2, 1992 р. в.; піч хлібопекарська
Г4/ТУ/ПХС/50 — 1, 1992 р. в.

Вартість продажу без ПДВ: 67 384   грн.
ПДВ — 20%: 13 476,80 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 80 860,80 грн.
Умови продажу: заборона продажу придбаного невстановленого устатку/

вання до здійснення покупцем повних розрахунків; покупець зобов’язаний
сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою до приватизації невста/
новленого  устаткування.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 137183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 8 087 грн., що становить 10% від початкової вар/
тості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області,
рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв: 18 жовтня  2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна: в робочі дні  за адресою:  Житомирська

обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герцена, 22.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні ліфтів, іншого устаткування, придбаного

для функціонування не завершеного будівництвом
Новоград$Волинського хлібозаводу, що перебуває на балансі ВАТ

«Новоград$Волинський хлібозавод»
Hазва об’єкта: ліфти, інше устаткування, придбане для функціонування не

завершеного будівництвом Новоград/Волинського хлібозаводу.
Адреса: 11700, Житомирська обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герце/

на, 22.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства/балансоутримувача: 00377785, Жи/

томирська обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герцена, 22.
Призначення об’єкта: забезпечення технологічного циклу хлібопекарсь/

кого виробництва.
Склад основних об’єктів: ліфт на 100 кг — 1, 1993 р. в.; машина для промо/

бладнання — 1, 1992 р. в.; регулятор 21456К80 — 1, 1993 р. в.; клапан ДУ/50
— 17 шт., 1993 р. в.; клапан ПДУ/65 — 69 шт., 1993 р. в.

Вартість продажу без ПДВ: 1 657 грн.
ПДВ — 20%: 331,40  грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 1 988,40 грн.
Умови продажу: заборона продажу придбаного невстановленого устатку/

вання до здійснення покупцем повних розрахунків; покупець зобов’язаний
сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою до приватизації невста/
новленого  устаткування.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 137183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 199 грн., що становить 10% від початкової варто/
сті об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне від/
ділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах.
№ 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв: 18 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна: в робочі дні  за адресою:  Житомирська

обл., м. Новоград/Волинський, вул. Герцена, 22.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відділення

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

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні  книжкової бази з бібліотечним

колектором площею 10 000 м2

(комунальна форма власності)
Назва об’єкта: книжкова база з бібліотечним колектором площею 10 000

м2 (балансоутримувач:  Управління капітального будівництва Львівської мі/
ської ради, адреса: 79044, м. Львів, вул.. Горбачовського, 10, код за ЗКПО
04056049).

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Ковельська, 109б.
Відомості про технічний стан об’єкта: на прилеглому майданчику виконані

резервуари запасу води з підведеним водопроводом, а також каналізаційні
мережі, електропостачання, діюча ТП, телефонні мережі. Будівля являє со/
бою 4/поверхову з/б каркасну споруду з стінових панелей з прибудованими
цегляними спорудами. Цегляна кладка не оштукатурена в результаті чого в
осіньо/зимовий період під час розморожувального циклу зазнала руйнуван/
ня. Перегородки в середині приміщення виконані на 10%, зовнішня і внутрі/
шня столярка відсутня, внутрішні сантехнічні і електромонтажні роботи не ви/
конані, внутрішня система опалення та теплові мережі не виконані. Роботи по
вертикальному плануванню прилеглої території не завершені, не виконано
замощення території та під’їзних доріг до об’єкта.

Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується новим власни/
ком за встановленим законом порядком після підписання договору купівлі/
продажу.

Площа земельної ділянки:  — 2 500 м2 .
Ступінь будівельної готовності: ~ 60%.
Умови продажу: дотримання вимог щодо збереження охорони навколиш/

нього середовища згідно з чинним законодавством; завершення будівниц/
тва без збереження первісного призначення об’єкта протягом п’яти років з
моменту укладення договору купівлі/продажу; заборона продажу об’єкта до
завершення будівництва та введення його в експлуатацію; у випадку відмови
переможця аукціону від підписання договору купівлі/продажу об’єкта в п’яти
денний термін з дня затвердження протоколу аукціону, сплачується штраф в
розмірі 20  відсотків від кінцевої ціни продажу ОНБ.

 Вартість продажу об’єкта без ПДВ – 108 565,26 грн., ПДВ —  21 713,05 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням  ПДВ – 130 278,31

грн.
Грошові кошти в розмірі 13 027,83 грн., що становить 10%  від початкової

вартості об’єкта приватизації,   вносяться на рахунок № 37327014000186,
одержувач:  коштів,  Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, код

за ЗКПО 20823070; банк одержувача – УДК по Львівській області, МФО  825014.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 гривень та кошти під час розрахунку за

придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок №
37188015000186, одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Львів/
ській області, код за 20823070; банк одержувача – УДК у Львівській області,
МФО  825014.

Заяви приймаються  протягом 27 днів з моменту публікації інформації у
«Відомостях приватизації».

Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публікації інформа$
ції у «Відомостях приватизації» об11.00 за адресою: м. Львів, вул.
Січових Стрільців, 3, другий поверх, кімната 40.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул. Січових Стріль/

ців, 3, другий поверх, кімната 40, тел./факс 72/49/10.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
 про продаж на аукціоні об’єктів  незавершеного будівництва

1— 4. Назва об’єктів: житлові будинки № 1, 2, 3, 4, що знаходяться на
балансі СВК «Україна»( код за ЄДРПОУ 05404305, адреса: 63010, Харківська
область, Валківський район, с. Новий Мерчик, вул. Радянська, 7).

Місцезнаходження об’єктів: 63010, Харківська область, Валківський район,
с. Новий Мерчик, вул. Підгірнівська.

Склад основних об’єктів: одноповерхові будинки розміром в плані
12,3 х 9,6 м. Зовнішні стіни з залізобетонних панелей (у об’єктів №1,  2  —
обкладені цеглою); внутрішні перегородки з цегли; перекриття з залізобето/
нних плит, частково виконані столярні конструкції під шиферну покрівлю (у об’є/
кта №1). Господарська споруда розміром в плані 12 х 6 м. Стіни з залізобето/
нних панелей та цегли, перекриття з залізобетонних плит.

Призначення об’єктів: розбирання будівельних конструкцій.
Наявність комунікацій: відсутні.
Площа земельної ділянки: орієнтовно 0,20 га.
Засоби платежу: грошові кошти.

Об’єкт   ж/б №1     ж/б №2       ж/б №3        ж/б №4

Вартість продажу об’єкта без ПДВ, грн. 500,00 900,00 1800,00 1600,00
ПДВ, грн. 100,00 180,00 360,00 320,00
Початкова вартість продажу з урахуван�
ням ПДВ, грн. 600,00 1080,00 2160,00 1920,00
Сума застави, грн. 60,00 108,00 216,00 192,00

5 — 7. Назва об’єктів: одноквартирні житлові будинки № 43, 45, 47, що знах/
одяться на балансі СТОВ «Ягідне» (код за ЄДРПОУ 30739291, адреса: 63740,
Харківська обл., Куп’янський р/н, с. Ягідне).

Місцезнаходження об’єктів:  63740, Харківська область, Куп’янський р/
айон, с. Ягідне, вул. Ягідна.

Склад основних об’єктів: одноквартирні 3/кімнатні житлові будинки з надві/
рними будівлями. Виконані фундаменти із з/б блоків, стіни і перегородки із
з/б плит, частково присутні наметні покрівлі із азбестоцементних листів.

Призначення об’єктів: розбирання будівельних конструкцій.
Наявність комунікацій: відсутні.
Площа земельної ділянки: орієнтовно 0,25 га.
Засоби  платежу: грошові кошти.

Об’єкт ж/б №43     ж/б №45          ж/б №47

Вартість продажу об’єкта без ПДВ, грн. 753,00 100,00 453,00
ПДВ, грн. 150,60 20,00 90,60
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ, грн. 903,60 120,00 543,60
Сума застави, грн. 90,36 12,00 54,36

Умови продажу об’єктів.
Початкова вартість кожного об’єкта визначена без урахування вартості

земельної ділянки під об’єктом.
Об’єкти підлягають продажу під розбирання будівельних конструкцій. Те/

рмін розбирання кожного об’єкта — два роки з дати нотаріального посвідче/
ння договору купівлі/продажу.

Покупець об’єктів зобов’язаний протягом тридцяти днів з дати нотаріаль/
ного посвідчення договору купівлі/продажу відшкодувати органу приватизації
витрати, що пов’язані з підготовкою об’єктів до приватизації, в сумі (за кожний
об’єкт без урахування ПДВ): для об’єктів №1— 4 — 380,00 грн. (триста вісім/
десят грн. 00 коп.); для об’єктів № 5 — 7 — 500,00 грн. (п’ятсот грн. 00 коп.).

Покупець зобов’язаний здійснити демонтаж, упорядкувати земельну ді/
лянку під об’єктом та передати її органам місцевого самоврядування про/
тягом двох років з дати нотаріального посвідчення договору купівлі/продажу
з додержанням умов здачі. Покупець має право придбати земельну ділянку,
на якій розташований об’єкт, тільки під забудову, при цьому оформлення пра/
ва землекористування здійснюється покупцем самостійно згідно з порядком,
встановленим чинним законодавством.

Забороняється відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земе/
льної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, на термін розбирання об’єкта
та до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт.

Покупець зобов’язаний забезпечити виконання вимог екологічної безпе/
ки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання.

Аукціон буде проведено 22 жовтня 2004 року об 11$й годині у
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Харків,
пл. Конституції, 1, 7$й під’їзд, 5$й поверх.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні — 18 жовтня 2004 року.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за

придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37186501900001 у
банку УДК у Харківській обл., МФО 851011, одержувач: Регіональне відділе/
ння ФДМУ по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337; сума застави
вноситься на рахунок № 37317000140001 у банку УДК у Харківській обл., МФО
851011, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області, код
за ЄДРПОУ 23148337.

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь в аукціоні
можна за адресою: м. Харків, Держпром, 3/й під’їзд, 1/й поверх, кімн. 213,
тел. 705/18/73.

ЧЕКАРСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж  на аукціоні  під  розбирання службово$

лабораторного корпусу ПЕМ,  що знаходиться на балансі  ВАТ
«Черкасиобленерго», але не ввійшов

до його статутного фонду (державна власність)
Код: 22800735.
Адреса: 20900, Черкаська обл., Чигиринський р/н., с. Вітове/1.
Склад основних об’єктів: будівля триповерхова каркасна, розміром 12х42

м, площа забудови – 504 м2. Змонтований каркас будівлі: встановлені фунда/
менти, змонтовані стінові панелі, плити перекриття та покриття, колони, ри/
гелі, сходова клітка, покрівля.

Ступінь будівельної готовності: 50%.
Площа земельної ділянки: земельна ділянка окремо не виділена. Земель/

на ділянка площею 321,1399га  надана  дирекції споруджувальної Чигиринсь/
кої  ПГЕС (Державний акт на право користування землею від 12.12.1997).

Умови продажу:  розбирання об’єкта незавершеного будівництва протя/
гом одного року з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі/
продажу; забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони на/
вколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта;  протягом
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одного місяця після розбирання об’єкта та рекультивації земельної ділянки
здійснити заходи щодо здачі земельної ділянки органам місцевого само/
врядування, якщо покупець відмовиться від права придбання земельної ді/
лянки під забудову; не відчужувати об’єкт до моменту розбирання.

Вартість продажу без ПДВ — 32 500грн., ПДВ — 6 500грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ —  39 000грн.
Грошові кошти в розмірі  3 900грн., що становить 10% від початкової вар/

тості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007 УДК  у Чер/
каській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Чер/
каській області.

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

 Термін прийняття заяв: до 18 жовтня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 22 жовтня 2004 року об 11$й годині за

адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна  робочі дні за місцем його розташування.
Засоби платежу  для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти;
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фон/

ду державного майна України по Черкаській області, адреса: 18000, м. Чер/
каси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел. 37/30/90, 45/75/29 , час роботи з 8.00
до 17.00, крім вихідних.

Продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота ,

житлового будинку в с. Лука Житомирського району
Назва об’єкта: житловий будинок позиція за генпланом  371.
Адреса: 12433,  Житомирська обл., Житомирський  район, с. Лука.
Код за ЄДРПОУ, адреса балансоутримувача: 04011940, Управління капі/

тального будівництва обласної державної адміністрації, 10014, м. Житомир,
Майдан Рад, 12.

Склад основних будівель: за проектом загальна площа житлового будинку
84,5 м2. По житловому будинку: стрічковий фундамент виконаний з бетонних
фундаментних блоків, зовнішні та внутрішні стіни зведені з керамічної глиня/
ної цегли. На момент обстеження внутрішні стіни частково розібрані. Пере/
криття будівлі виконано повністю зі збірних залізобетонних панелей, викла/
дені два комини та два фронтони. Виконано стояки з керамічної цегли під ве/
ранду.  По господарському блоку: будівля з бетонних блоків, виконано  дерев’яні
елементи конструкції даху.

Ступінь будівельної готовності :  50,0%.
Вартість продажу без ПДВ: 5 581,87 грн.
ПДВ — 20%: 1 116,38 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 6 698,25 грн.
Будівництво здійснювалось протягом 1992—1997 років.
Умови продажу: завершення будівництва протягом п’яти років; збереження

первісного призначення; заборона продажу об’єкта незавершеного будівниц/
тва та земельної ділянки,  на якій розташований цей об’єкт, до моменту заве/
ршення будівництва, введення його в експлуатацію та до здійснення покупцем
повних розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення дотримання вимог еко/
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час до/
будови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.

Уздовж вулиці проходять лінії електропередачі, газопостачання, водопо/
стачання. До будинку підведений газ.

Відомості про земельну ділянку під забудову: земельна ділянка 0,25 га.
Питання придбання чи оренди земельної ділянки, відведеної під забудову

об’єкта незавершеного будівництва, покупець вирішує з органами місцевого
самоврядування після набуття ним права власності на об’єкт приватизації.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на раху/
нок одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 670 грн., що становить 10% від початкової варто/
сті продажу об’єкта,  перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіо/
нальне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській об/
ласті, рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 18 жовтня  2004 року.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Житомир, вул.

1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22/76/68.
Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Регіональне відді/

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

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота об’єкта

державної власності — 4$квартирного житлового будинку
УКБ Закарпатської ОДА

Назва об’єкта: незавершене будівництво 4/квартирного житлового буди/
нку УКБ Закарпатської ОДА.

Адреса: с. Присліп Міжгірського району.
Призначення об’єкта: житло.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 62 473,00 грн., ПДВ — 12 495,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 74 968,00 грн.
Відомості про об’єкт :  зведено двоповерховий житловий будинок з підва/

лом.
Ступінь будівельної готовності — 60%. Початок будівництва — 1990 р. При/

пинення будівництва УКБ Закарпатської ОДА — січень 1996 р. Штукатурка
відсутня. Віконні та дверні блоки відсутні. Матеріал фундаменту — залізобе/
тонні блоки. Матеріал стін та перегородок — цегла, шатровий дах (шиферна
покрівля). Підлога — залізобетонні плити.

Кредиторська заборгованість по об’єкту у сумі 51,933 тис. грн.
Площа земельної ділянки: 0,17 га. Питання землекористування покупець

вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування згідно з чинним
законодавством.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; заве/
ршення будівництва; заборона продажу об’єкта до моменту завершення буді/
вництва та введення його в експлуатацію; забезпечення виконання вимог еко/
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час до/
будови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17.00 грн. та кошти під час розрахунку

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

Грошові кошти в розмірі 7 496,80 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, перераховуються на р/р № 37314009000173 в
УДК по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській обла/
сті, код 22111310, МФО 812016.

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська область, с. При/
сліп Міжгірського району. Служба з організації та проведення аукціону: Регіо/
нальне відділення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужгород, вул.
Собранецька, 60, кімната 316, телефони для довідок:  (03122) 3/53/21, 3/71/93.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
лота об’єкта державної власності — середньої школи УКБ

Закарпатської ОДА
Назва об’єкта: незавершене будівництво середньої школи УКБ Закарпат/

ської ОДА.
Адреса: Закарпатська обл., Ужгородський р/н, с.Кам’яниця.
Призначення об’єкта:  освіта.
Вартість  продажу об’єкта без ПДВ – 235 834,00 грн., ПДВ – 47 167,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ – 283 001,00 грн.
Відомості про об’єкт:  згідно з генеральним планом об’єкт складається з

трьох начальних корпусів (А,Б,В).
Корпус А: виконані роботи з влаштування нульового циклу по навчальному

корпусу та зведено стіни  перекриття без даху над ними. Зведений підвал та
цокольний поверх змонтовано  з залізобетонних блоків, перекритий залізо/
бетонними плитами, частково виконано цегляні стіни та перегородки першо/
го поверху;

корпус Б: зведено фундамент із залізобетонних блоків, перекритий залі/
зобетонними плитами;

корпус В: будівництво не розпочато.
Унаслідок того, що ОНБ будується на земельній ділянці у гірській місцево/

сті, будівельний майданчик обнесено залізобетонними підпірними стінами,
які запобігають зсуву ґрунту. Початок будівництва – серпень 1992 р. Припи/
нення будівельних робіт – грудень 1995р.

Ступінь будівельної готовності об’єкта: 16%.
Площа земельної ділянки: 1,95 га.  Питання землекористування  покупець

вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування  згідно з чинним
законодавством.

Умови продажу: подальше використання об’єкта  визначає покупець; заве/
ршення будівництва;  заборона продажу об’єкта до моменту завершення буді/
вництва та введення його в експлуатацію; забезпечення  виконання вимог еко/
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час до/
будови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.

Засоби платежу:  грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

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

 Грошові кошти в розмірі 28 300,10 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, перераховуються на р/р № 37314009000173 в
УДК по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській обла/
сті,  код  22111310, МФО 812016.

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська область,
Ужгородський р/н, с.Кам’яниця.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення ФДМУ
по Закарпатській області, 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 316,
телефони для довідок: (03122) 3/53/21, 3/71/93.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота

об’єкта державної форми власності — будинку культури (500 місць)
Назва об’єкта: будинок культури /500 місць/, що знаходиться на балансі

ВАТ «Збаразький цукровий завод».
Місцезнаходження: Тернопільська обл., м. Збараж.
Склад основних об’єктів ОНБ : двоповерхова  цегляна будівля площею 1 775

м2, до складу якої входять: глядацький зал з сценою і допоміжні приміщення.
По об’єкту виконано: будівельно/монтажні роботи по влаштуванню стріч/

кових фундаментів із бетонних блоків, підвальне приміщення, збірні пере/
криття підвалу,  кладку стін першого та другого поверхів з перекриттям усіх
приміщень будинку культури, будівля частково оштукатурена.

Ступінь будівельної готовності: ~ 70%.
Площа земельної ділянки – 0,78 га.
Інженерні мережі: відсутні.
Вартість продажу об’єкта, без ПДВ –   371 674,00 грн. у т. ч. частка держави

200 704,00 грн.
ПДВ – 74 334,80грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —  446 008,80

грн. у т. ч. частка держави — 240 844,75 грн.
Умови продажу: завершення будівництва об’єкта без збереження  первіс/

ного призначення; строк завершення будівництва — п’ять років з моменту під/
писання акта приймання/передачі   об’єкта; строк  введення об’єкта в експлу/
атацію –п’ять років з моменту підписання акта приймання/ передачі об’єкта;
заборона відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт,  до  завершення будівництва та введення його в експлуатацію; протягом
двох років, з моменту підписання акта приймання – передачі об’єкта переофор/
мити документи на земельну ділянку, відведену під об’єкт; протягом двох років,
з моменту підписання акта приймання/передачі підготувати документи та здій/
снити відповідні дії щодо переоформлення права забудівника на об’єкт; забез/
печення дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього при/
родного середовища під час добудови об’єкта та подальшого введення його в
експлуатацію, у випадку відмови покупця від підписання протоколу аукціону,
сплачені грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта, йому не
повертаються. Учасник аукціону позбавляється права на подальшу участь в
цьому аукціоні; у випадку відмови покупця від підписання договору купівлі/
продажу, сплачені грошові кошти в  розмірі 10% від початкової вартості об’єкта,
йому не повертаються; покупець відшкодовує витрати на проведення незале/
жної оцінки; покупець, визнаний переможцем аукціону, вносить на рахунок ба/
лансоутримувача в термін до 30/ти календарних днів після підписання догово/
ру купівлі/продажу кошти, що становлять 46% вартості продажу, а кошти,  що
становлять 54% вартості продажу на рахунок Регіонального відділення ФДМУ
по Тернопільській обл. згідно з  умовами договору купівлі/продажу.

Кошти за реєстрацію заяви /17 грн./ та кошти під час розрахунку за при/
дбаний об’єкт приватизації вносяться: Регіональному відділенню ФДМУ по   Тер/
нопільській  області на  р/р  № 37187501900001 в банку УДК у Тернопільській
області, МФО  838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 44 600,88 грн., що становить 10 відсотків від поча/
ткової вартості  об’єкта приватизації, вносяться Регіональному відділенню
ФДМУ по  Тернопільській  області  на р/р № 37315011000166 в банку УДК у
Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

 Кінцевий термін прийняття заяв — за 3 дні до початку аукціону.
 З об’єктом можна ознайомитись  за адресою: Тернопільська обл., м. Збараж.
 Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування цієї

інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00, за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

 Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відділення Фо/
нду державного майна України по Тернопільській області, м. Тернопіль, вул.
Танцорова, 11, тел. ( 0352 ) 25/39/88.

Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 24.02.2004 № 10@36@2402 редакція приймає електронною поштою   (journal@spfu.kiev.ua)  щосереди до
15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист; прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та телефон виконавця; електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному відділенні.

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про оголошення

конкурсу  з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення  незалежної оцінки об’єктів

Об’єкт державної власності – будівельний цех, що знаходиться на ба/
лансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».

Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  м. Феодосія, с. Соняч/

не, вул. Центральна, 9а.
Об’єкт державної власності – лазня$пральня, що знаходиться на бала/

нсі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  м. Феодосія, с. Насип/

не, вул. Південнобережна.
Об’єкт державної власності – теплиця (прищеплювальний комплекс),

що знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  м. Феодосія, с. Насип/

не, вул. Південнобережна.
Об’єкт державної власності – тарна база радгоспу, що знаходиться на ба/

лансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  м. Феодосія, с. Насип/

не, вул. Південнобережна.
Об’єкт державної власності – столярна майстерня, що знаходиться на

балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».

Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  м. Феодосія, с. Насипне,

вул. Південнобережна.
Об’єкт державної власності – пилорама, що знаходиться на балансі ЗАТ

«Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  м. Феодосія, с. Насипне,

вул. Південнобережна.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії   такі документи:

заяву  на участь у конкурсі за встановленою формою;  копію установчого
документа претендента;  копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра/
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під/
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких  буде дода/
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи/
сання звіту про оцінку майна,завірені їхніми особистими підписами; копію
сертифіката суб’єкта  оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України;  інформацію про претендента (документ, у якому
зазначаються  відомості про претендента щодо його досвіду работи, 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); конкурсну  пропозицію щодо  вартості виконання робіт, кальку/
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну  виконання  робіт
(у календарних днях) – подаються  в запечатаному конверті, один конверт  із
зазначеною  адресою  учасника конкурсу.

Конкурсна документація  подається в запечатаному конверті  з описом під/
твердних документів, що  містяться в конверті.

Конкурс відбудеться   6 жовтня     2004 року  о 10.00 у Фонді майна
Автономної Республіки Крим за адресою : м. Сімферополь, вул. Се$
вастопольська,17.

Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фонду майна
Автономної Республіки Крим  до 29  вересня 2004 року  за тією ж адресою,
кабінет №7, телефон/факс для довідок (0652) 27/02/86.

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна Автономної  Республіки Крим у

мм. Саки, Євпаторія,  Роздольненському і Сакському районах
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єкта

Назва об’єкта:  будівля магазину, що знаходиться на балансі СПК «ім.
Т. Г. Шевченка».

Юридична адреса:  Автономна Республіка Крим, Роздольненський ра/
йон, с. Слав’янське, пр. Школьний, 7.

Мета оцінки – аукціон.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної  комісії: заяву на участь

у конкурсі за встановленою формою; копію установчого документа претен/
дента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі і будуть залучені до виконання незалежної оцінки;  письмові згоди оці/
нювачів, які будуть залучені додатково для виконання робіт з незалежної оці/
нки і підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа/
ми;  копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; інформацію про претендента (документ,
у якому зазначаються відомості про претендента: досвід проведення неза/
лежної оцінки державного майна при приватизації, кваліфікація та особистий
досвід роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі і додатково залу/
чаються для здійснення незалежної оцінки подібного майна); конкурсні про/
позиції щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат і терміну виконання
робіт – подаються в запечатаному вигляді; один конверт із зазначенням ад/
реси учасника конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом до/
кументів, що знаходяться в конверті.

Комісією будуть прийняті до розгляду пропозиції з терміном виконання
робіт не більше10 календарних днів за умови оплати покупцем послуг оціню/
вача. Прийняття конкурсної документації припиняється за чотири дні до дати
проведення конкурсу.
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Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформа$
ції у газеті «Відомості приватизації» за адресою: 97412, Представ$
ництво ФМ АРК у мм. Саки, Євпаторія, Роздольненському і Саксько$
му районах, м. Євпаторія, пр. Леніна, 18/16, тел. 6$12$48.

Документи приймаються за тією ж адресою.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області про
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які  будуть

залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
Об’єкт незавершеного будівництва – 4$квартирний житловий буди$

нок, що знаходиться на балансі ВАТ «Автобусний парк», за адресою: м. Він/
ниця, вул. Федорова, 3.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк/
та з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
 Об’єкт незавершеного будівництва державної власності – підвищена залі$

знична під’їзна колія, що знаходяться на балансі ВАТ «Трест Південзахідтра/
нсбуд», але не увійшла до його статутного фонду, за адресою: м. Вінниця, вул.
Ватутіна, 1.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк/
та з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії

документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. До підтвердних документів належать: заява на участь у
конкурсі за встановленою формою; копія установчого документа претенде/
нта; копії документів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які працю/
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи/
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифі/
ката суб’єкта оціночної діяльності,  виданого претенденту Фондом державно/
го майна;інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча/
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних
днях). Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області розглядатиме ли/
ше такі конкурсні пропозиції претендентів, в яких термін виконання робіт від/
повідає вимогам Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабіне/
ту Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєча/
сного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, конкурсні до/
кументи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються
секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу
засідання комісії. Претендент має право відкликати свою заяву до дати про/
ведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурс відбудеться  об 11.00  7 жовтня 2004 року, за адресою:
м.Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок  35$26$31.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального відді/
лення до 17.00. 1 жовтня 2004 року (включно) за адресою: м.Вінниця, вул.
Гоголя, 10.

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, затвердже/
ною постановою КМУ від 10.12.2003. № 1891.

1. Цілісний майновий комплекс бази відпочинку «Гряда»
Адреса об’єкта: Волинська обл., Шацький р/н, урочище Гряда.
Мета проведення незалежної оцінки: оцінка майна об’єкта гр.Ж, що підля/

гає приватизації шляхом викупу.
Балансова (залишкова) вартість станом на 01.03.2003: 15 941 грн.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
2. Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі ВАТ «Горохів

хліб» у складі: електропідстанція дизельна, компресор, панель ЩО, фільтр
струшувальний (інв.№0115), фільтр струшувальний (інв.№0116).

Адреса об’єкта: м.Горохів, вул.Франка,12.
Мета проведення незалежної  оцінки: визначення початкової вартості об’/

єкта, який приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Балансова (залишкова) вартість станом на 01.07.2003: 2 256грн.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
3. Група інвентарних об’єктів – запчастини малоцінні та швидкозношу/

вані предмети (95 найменувань), що знаходяться на балансі ВАТ «Володи/
мир/Волинське АТП/10762»

Адреса об’єкта: м.Володимир/Волинський , вул.Ковельська,239.
Мета проведення незалежної  оцінки: визначення початкової вартості об’/

єкта, який приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Балансова (залишкова) вартість станом на 30.09.2003: 0,03 грн.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
4. Частина  нежитлового підвального приміщення гуртожитку пло$

щею 200,9 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Нововолинська бавовно/
прядильна фабрика «Нотекс» і орендується підприємцем Кротюком Я.С.

Адреса об’єкта:  м.Нововолинськ, вул.Святого Володимира,3
Мета проведення експертної оцінки: оцінка майна об’єкта, який привати/

зується шляхом викупу орендарем з урахуванням поліпшень
Балансова залишкова вартість станом на 18.08.2004: 23 843грн.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати  до  регіонального відді@

лення документацію у  запечатаному конверті з описом підтвердних докумен@
тів, що містяться в конверті.  До підтвердних документів належать:  заява на
участь у конкурсі за встановленою формою по кожному об’єкту окремо; копії
установчих документів претендента; копії кваліфікаційних документів оціню/
вачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
робіт з оцінки майна  та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми  особис/
тими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про претенде/
нта (документ , який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна,
у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має

підтверджуватися  чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві/
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпо/
відно до Порядку  реєстру фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001. №2355 і зареєст/
рованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001. за №1092/6283; досвіду
суб’єкта оціночної діяльності у проведені оцінки майна, зокрема подібного май/
на; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведені оці/
нки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залуче/
но суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній оди/
ниці виміру – календарних днях.

Конкурс відбудеться 8 жовтня 2004 року у Регіональному відділе$
ні ФДМУ по Волинській області за адресою:  м.Луцьк, Київський май$
дан, 9, кімната 801, телефони для довідок: 4$00$57, 4$34$92.

Конкурсну  документацію слід подати до загального відділу  Регіонального
відділення ФДМУ по Волинській області до 1 жовтня  2004 року (включно) за
адресою: м.Луцьк , Київський майдан,9, кімната 805.

ІНФОРМАЦІЯ
Горлівського представництва ФДМУ  про оголошення    конкурсу з

відбору  суб’єктів оціночної  діяльності,  які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки майна

1.Назва об’єкта: об’єкт державної власності – нежитлове прибудоване
приміщення до будівлі спорткомплексу площею 43,00 м2, що знахо/
диться на балансі Вуглегірської ТЕС ВАТ ДЕК «Центренерго».

Юридична  адреса: Донецька область, м.Світлодарськ, 89.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для приватизації (ви/

куп).
2.Назва об’єкта: об’єкт державної власності – нежитлове вбудоване

приміщення площею 14,30 м2, що знаходиться на балансі Вуглегірської
ТЕС ВАТ ДЕК «Центренерго».

Юридична  адреса: Донецька область,  м.Світлодарськ, 21.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для приватизації (аук/

ціон).
3.Назва об’єкта: об’єкт державної власності —  нежитлове вбудоване

приміщення площею 66,60 м2, що знаходиться на балансі Вуглегірської
ТЕС ВАТ ДЕК «Центренерго».

Юридична  адреса: Донецька область,  м.Світлодарськ, 7.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для приватизації (аук/

ціон).
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; нотаріально посвідчену
копію установчого  документа претендента; 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 (до/
кумент, який містить відомості про претендента щодо досвіду роботи, квалі/
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатно/
му 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 інформації
у газеті «Відомості приватизації» за адресою: 84617, Донецька об$
ласть, м.Горлівка, пр.Перемоги,31а.

Тел. для довідок : (06242) 4/41/57, 9/34/20.
Документи приймаються за тією ж адресою.

ІНФОРМАЦІЯ
Північно – Донецького представництва ФДМУ

у  м. Краматорську про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що підлягають приватизації

Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення майстерні
годинників.

Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84300,  Донецька обл., м. Дружківка, вул.

Леніна, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Дружківський машинобудівний завод», код за

ЄДРПОУ 00165669.
Балансова залишкова вартість будівлі – 21 627,54 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,—  немає.
Організаційно/правова форма – державна.
Запланована дата оцінки – 30.11.2004.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії

документацію в запечатаному конверті. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурс відбудеться через чотирнадцять днів після опублікування
цієї інформації  за адресою: Донецька область, м. Краматорськ,
вул.Катеринича, 13$1.

Конкурсна документація подається до секретаря комісії за чотири робочі
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: Донецька
обл.; м. Краматорськ, вул. Катеринича, 13/1.

Телефон для довідок 3/13/55.

ІНФОРМАЦІЯ
Північно – Донецького представництва ФДМУ
 у  м. Краматорську про оголошення конкурсу

з відбору суб’єктів  оціночної діяльності, які будуть залучені
для  проведення незалежної оцінки об’єктів,

що підлягають приватизації
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення майстерні

по ремонту взуття.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84300,  Донецька обл., м. Краматорськ, вул.

Шкільна, 1.
Балансоутримувач: Північно/Донецьке представництво Фонду державного

майна України, код за ЄДРПОУ 23032971.
Балансова залишкова вартість будівлі – 2 664 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  – немає.
Організаційно/правова форма – державна.
Запланована дата оцінки – 30.10.2004.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення майстерні

по ремонту взуття.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84300, Донецька обл.; м. Краматорськ; вул.

Шкільна, 1.
Балансоутримувач: Північно/Донецьке представництво Фонду державного

майна України, код за ЄДРПОУ 23032971.
Балансова залишкова вартість будівлі – 2 482 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – немає.
Організаційно/правова форма – державна.
Запланована дата оцінки – 30.10.2004.
 Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії

документацію в запечатаному конверті. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи оцінювачів, які

працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурс відбудеться через чотирнадцять днів після опублікування
цієї інформації  за адресою: Донецька область, м. Краматорськ,
вул.Катеринича, 13$1.

Конкурсна документація подається до секретаря комісії за чотири робочі
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: Донецька
обл.; м. Краматорськ, вул. Катеринича, 13/1.

Телефон для довідок 3/13/55.

В інформаційне повідомлення Регіонального відділення ФДМУ по
Закарпатській області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оці/
ночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 8.09.2004
№35 (323) вносяться зміни:

1. Назва об’єкта: легковий автомобіль ГАЗ – 31029.
Адреса: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.Собранецька, 60.
Замість слів:
«Балансова залишкова вартість: 27 500,00 грн. станом на

31.12.2003»
слід читати:
«Балансова вартість – 27 500,00 грн.
Залишкова вартість – 0,00 грн. станом на 31.12.2003»

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: база відпочинку «Синємор’є».
Місцезнаходження об’єкта: 72313,  Запорізька обл., Якимівський район,

смт Кирилівка, коса Пересип.
Телефон  61/33/40.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на

аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: ос/

новні фонди – 30 од.,  з них 7 об’єктів нерухомості. Малоцінні необоротні ак/
тиви: 183 од. – ліжка, 29 од. – дерев’яних будиночки.

Балансова вартість основних засобів станом на 01.06.2004 – 27 204,36
грн., балансова вартість малоцінних активів складає 44357,4 грн. балансоут/
римувач – КП «НВК «Іскра».

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю, — немає.
Організаційно/ правова форма  — державна.
2. Назва об’єкта: якимівський цегельний завод.
Місцезнаходження об’єкта: 72500,  Запорізька обл., смт  Якимівка, а/с 6.
Мета проведення незалежної оцінки:  визначення  вартості цілісного май/

нового комплексу для створення господарського товариства з державною
часткою.

Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що ви/
робляються: сільське господарство (АПК), виробництво керамічної цегли.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком :ос/
новних засобів — 5 од., незавершеного будівництва — 1 од., довгострокових
фінансових інвестицій —1 од.

Розмір статутного фонду ( власного капіталу) господарського товариства:
138,8 тис. грн.

 Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.07.2004 –
103,0 грн.,  НБ – 9 372,0 тис. грн., довгострокові фінансові інвестиції – 20,0 грн .
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.

Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю, —     немає.
Організаційно/правова форма — колективна.
Термін виконання робіт – згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відпо/

відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, зат/
вердженого наказом Фонду державного майна України від 25.11.2003 № 2100
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  19.12.2003  за № 1194/8515.

Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті документацію з
описом підтвердних документів: заяву на участь у конкурсі за встановленою
формою; копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів,  які  працюють у штатному складі та   яких буде залуче/
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, звірені їхніми особисти/
ми підписами; копії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре/
тенденту Фондом державного майна України; інформацію про претендента (
документ, який містить відомості про претендента, щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна,
утому числі подібного майна тощо), один конверт із зазначенням адреси
претендента;

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляцію витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт;

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру – календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу регіонально/
го відділення ФДМУ (кімн. 767) до  29.09.2004  (включно).

Конкурс відбудеться  5.10.2004   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 – будівля магазину №30,що знаходиться на

балансі ВАТ «Залізничник».
Адреса об’єкта: 78200, Івано/Франківська обл.,м. Калуш,

вул.Привокзальна,2.
Мета проведення незалежної оцінки – викуп .
Запланована дата оцінки – 31.08.2004.
2. Назва об’єкта оцінки – автопричіп Д$50 №1,що знаходиться на балансі

ВАТ «Надвірнянське АТП/12665».
Адреса об’єкта:  Івано/франківська обл., Надвірнянський р/н, с.Пнів.
Мета проведення незалежної оцінки – аукціон.
Запланована дата оцінки  — 31.08.2004.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну документа@

цію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів
належать:  заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія  ус/
тановчого документа претендента ; копії  кваліфікаційних документів оціню/
вачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено  до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмова згода оцінювачів,
яких буде додатково 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 претен/
денту Фондом державного майна України; інформація про претендента (до/
кумент, який містить відомості про претиндента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки май/
на, у тому числі подібного майна.
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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 проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться у  Регіональному відділенні ФДМУ
05.10.2004 за адресою: м.Івано$Франківськ, вул. Січових
Стрільців,15.

Конкурсну документацію подавати до загального відділу регіонального
відділення до 16.00 1 жовтня 2004 р. за адресою: м.Івано/Франківськ,
вул.Січових Стрільців, 15, кімн. 202, телефон для довідок 55/31/39.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки майна

1. Будівля колишньої автостанції загальною площею 999 м2.
Мета оцінки – приватизація шляхом викупу.
Адреса: м. Перевальськ, вул. Кірова, 157.
Балансоутримувач — ДП «Луганське обласне автотранспортне управління».
2. Об’єкт незавершеного будівництва – 5$поверховий житловий

будинок на 60 квартир (секція А).
Мета оцінки – продаж під розбирання.
Адреса: м. Попасна, вул. Суворова, 22.
Балансоутримувач – Попаснянський вагоноремонтний завод.
3. Об’єкт незавершеного будівництва – 5$поверховий житловий

будинок на 60 квартир (секція Б).
Мета оцінки – продаж під розбирання.
Адреса: м. Попасна, вул. Суворова, 22.
Балансоутримувач – Попаснянський вагоноремонтний завод.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
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 оцінки, що має

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та
свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному
реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283;  досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні
оцінки майна, зокрема, подібного майна;  переліку оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку
майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної
діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;  у разі необхідності –
спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаною з державною
таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків
у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної
діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
Фонду державного майна України конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До
підтвердних документів належить: заява на участь у конкурсі за
встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо);

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального
відділення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а,
кімн.206) до 17.00  4 жовтня 2004 .

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно
зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 11.10.2004 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 Одеській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

приватизації
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості

об’єкта, що приватизується шляхом  викупу.
Назва об’єкта: спорткомплекс  (недіючий), що знаходиться на балансі

ВАТ «НДІСЛ».
Місцезнаходження об’єкта: 65031, м. Одеса, вул. Хімічна, 2.
Галузь народного господарства:  інша діяльність у сфері спорту.
Кількість об’єктів –  основних засобів / 1.
Організаційно/правова форма – державна.
Запланована дата оцінки 30.09.2004.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості

об’єкта, що приватизується шляхом  викупу.
Назва об’єкта: виставковий зал (недіючий павільйон/музей), що

знаходиться на балансі ВАТ «НДІСЛ».
Місцезнаходження об’єкта: 65031, м. Одеса, вул. Хімічна, 2.
Галузь народного господарства:  діяльність залів для глядачів.
Кількість об’єктів –  основних засобів / 1.
Організаційно/правова форма – державна.
Запланована дата оцінки 30.09.2004
3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості

об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво  школи  на 366 учнів,

що знаходиться на балансі СТОВ  «Україна»
Місцезнаходження об’єкта: 67640, Одеська обл., Біляївський район, с.

Градениці.
Балансова залишкова вартість основних засобів – 76 800  грн, станом на

01.04.2004.

Організаційно/правова форма – державна.
Запланована дата оцінки 30.09.2004.
4.Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості

об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта: незавершене будівництво 120$квартирного житлового

будинку, що знаходиться на балансі ВАТ «Ізмаїльська виробничо/комерційна
фірма «Істр».

Місцезнаходження об’єкта: 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул.
Локомотивна.

Балансова залишкова вартість основних засобів –  41 400 грн. станом на
01.01.2004.

Організаційно/правова форма – державна.
Запланована дата оцінки 30.09.2004.
5.Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості

об’єкта, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво  дитячого садка, що

знаходиться на балансі СТОВ «Нерубайське».
Місцезнаходження об’єкта: 67661, Одеська обл., Біляївський район, с.

Нерубайське.
Балансова залишкова вартість основних засобів – відсутня.
Організаційно/правова форма – державна.
Запланована дата оцінки 30.09.2004.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі: наявність відповідної

кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтверджуватися
чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Фонду державного майна
України,  досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведені оцінки майна
зокрема, подібного майна, переліку оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна  та їх
особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;  письмової згоди
оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до
виконання робіт з оцінки майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити: пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, по проведенню конкурсу. Конкурсну
документацію слід подавати до Регіонального відділення ФДМУ по Одеській
області  до 08.10.2004 (включно)  за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15,11/й поверх, кімн. 1113.

Конкурс відбудеться 14.10.2004.
Довідки за телефонами: 731/50/28, 731/50/39.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості

об’єктів оцінки, що приватизуються шляхом продажу на аукціоні.
Назва підприємства (об’єкта оцінки): лазня з обладнанням, що знаходиться

на балансі СВК «Україна».
Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): Харківська обл., м. Зміїв,

вул. Центральна, 38а.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що

виробляються: послуги підприємств та організацій, які займаються
невиробничими видами побутового обслуговування населення.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних  активів)  відомості про об’єкт: нежитловий
цегляний будинок лазні літ. А/1, загальною площею 220,1м2

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
31 801,00 грн. за станом на 02.09.2004.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно/правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — 14 календарних днів.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в

запечатаному конверті з описом підтвердних документів  (наказ ФДМУ №
2100 від 25.11.2003): заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копію сертифіката  суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту ФДМУ;  інформацію про претендента (документ, який
містить відомості про 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 тощо), практичний
досвід роботи з незалежної оцінки; один конверт із зазначенням адреси
учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру  — календарних  днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового
діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області до
03.10.2004 за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3/й
під’їзд, 1/й  поверх, кімн. 205.

Конкурс відбудеться 08.10.2004 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Харківській області за адресою: 61022, м. Харків, пл.
Свободи, 5, Держпром, 3$й під’їзд, 5$й поверх, кімн. 230а, о 15.00.

Тел. для довідок (8057) 705/18/59.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки  державного

та комунального майна
1.  Об’єкт групи А: автомобіль ГАЗ – 5312 р/н 88$17 ХОП, який

розташований за адресою: м.Нова Каховка, вул. П. Комуни,17.
Спосіб приватизації  — аукціон.
Запланована дата оцінки  об’єкта –30.09.2004.
2.  Об’єкт групи А : автомобіль ГАЗ – 5312 р/н 87$69 ХОН,який

розташований за адресою: м.Нова Каховка, вул. П. Комуни,17.
Спосіб приватизації  — аукціон.
Запланована дата оцінки  об’єкта –30.09.2004.
3.  Об’єкт групи А: автомобіль ГАЗ – 3307 р/н 92$37 ХОО, який

розташований за адресою: м.Нова Каховка, вул. П. Комуни,17.
Спосіб приватизації  — аукціон.
Запланована дата оцінки  об’єкта –30.09.2004.
4.  Об’єкт групи А: автомобіль ГАЗ – 5312 р/н 60$86 ХОО, який

розташований за адресою: м.Нова Каховка, вул. П. Комуни,17.
Спосіб приватизації — аукціон.
Запланована дата оцінки  об’єкта –30.09.04.
5.  Об’єкт групи А:  вбудовані нежитлові приміщення  площею 208,7

м2,  які орендує дочірнє підприємство «Прогресс/Трейдінг» ВАТ «Прогресс»,
що розташовані у житловому будинку за адресою: м.Херсон, вул.
Перекопська,163.

Спосіб приватизації — викуп орендарем. Об’єкт з поліпшеннями.
Запланована дата оцінки  об’єкта –30.09.2004.
6. Вбудоване приміщення ігротеки загальною площею 61,7 м2, яке

знаходиться на балансі виконкому Новокаховської міської ради та
розташоване за адресою: м. Нова Каховка, вул Першотравнева,22.

Спосіб приватизації  — викуп приватним підприємцем.
Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки  об’єкта –30.09.2004.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів, оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких  буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформацію про претендента  (документ, який
містить відомості про претендента  щодо його досвіду роботи, кваліфікації  та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють  у його штатному складі
та додатково залучаються  ним, з незалежної оцінки  майна, у тому числі
подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, та терміну  виконання робіт (не більше 15
календарних днів).

Комісія розглядатиме лише такі пропозиції учасників конкурсу, які
передбачають оплату послуг після продажу об’єкта  на  аукціоні.

У разі  невідповідності, неповноти конкурсної  документації  або її
несвоєчасного подання  претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться  07.10.2004 за адресою: м.Херсон, бульвар
Мирний,3, кімн.502.

Конкурсна документація приймається до 04.10.2004 (включно) за адресою:
м.Херсон, бульвар Мирний,3, кімн.502, тел.для довідодок 24/33/68.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної

оцінки об’єктів   приватизації
Цілісний майновий комплекс — Тернопільська обласна виробни$

ча біологічна лабораторія.
Адреса об’єкта оцінки: вул. Бригадна, 14, м. Тернопіль.
Мета оцінки: визначення початкової вартості цілісного майнового компле/

ксу для продажу шляхом викупу.
Кількість об’єктів основних засобів — 27 одиниць.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.07.2004 ста/

новить 69,1 тис. грн.
Запланована дата оцінки —30.09.2004.
П’ять об’єктів  незавершеного будівництва, що знаходяться на ба/

лансі Борщівської філії Товстенського професійного ліцею:
навчальний корпус з переходом і трансформаторна підстанція, ступінь бу/

дівельної готовності — 55%;
гуртожиток, ступінь будівельної готовності — 55%;
20/квартирний житловий будинок, ступінь будівельної готовності — 15%;
гараж на 5 автомобілів зі складам, ступінь будівельної готовності — 48%;
котельня, ступінь будівельної готовності — 49%;
Адреса об’єктів оцінки: вул. Ст. Бандери,  м. Борщів, Тернопільської області.
Мета оцінки: визначення початкової вартості об’єктів незавершеного бу/

дівництва для продажу на аукціоні.
Балансова  вартість об’єктів незавершеного будівництва станом на

01.07.2004 становить 2 378 500 грн.
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до@

кументацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті, а саме:

  заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію  установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра/
цюють у штатному складі претендента та копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, яких буде додатково залучено до проведення оцінки та підпи/
сання звіту про оцінку майна та висновку про його вартість (кваліфікаційне
посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів,
посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними на/
прямами); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре/
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оці/
нку та висновку про вартість майна, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо/
ндом державного майна України; інформацію про претендента (документ,
який повинен містити відомості про претендента щодо його досвіду з оцінки
майна, зокрема подібного майна, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та кваліфікації оцінювачів,
які додатково залучаються ним до проведення незалежної оцінки, у тому
числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 10
календарних днів).

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які

діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих  ФДМУ
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професій/
ної оціночної діяльності в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами — «Оцінка цілісних майнових ком/
плексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у то/
му числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності» та «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі»;

суб’єкти оціночної діяльності повинні мати практичний досвід у прове/
денні оцінки цілісних майнових комплексів; оцінювачі суб’єкта оціночної
діяльності, які будуть залучатися до виконання незалежної оцінки майна
повинні мати чинні кваліфікаційні документи оцінювачів за напрямами —
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав
та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуа/
льної власності», «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та свідоцтва про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів,  видані  відповідно  до  По/
рядку  реєстрації  фізичних   осіб  (оцінювачів)  у Державному реєстрі оці/
нювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна  України від
19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї/
ни 28.12.2001 за № 1092/6283 (z1092/01).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації, або її нес/
воєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається. Конкурсні
документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються
секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу
засідання комісії.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу,
повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсна документація приймається до 1 жовтня 2004 року  включно за
адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 604.

Конкурс відбудеться 8 жовтня 2004 року в Регіональному
відділенні ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м.
Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

Телефон для довідок 22/23/65.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву  про оголошення

конкурсу, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомості

Об’єкти приватизації :
нежитлові приміщення загальною площею 68,25 м2 за адресою: м. Київ,

вул. Гончара, 38, літ. А;
нежитлові приміщення загальною площею 1 044,5 м2 за адресою: м. Київ,

вул. Сімферопольська, 13а;
нежитлові приміщення загальною площею 431,0 м2 за адресою: м. Київ,

вул. Старовокзальна / Жилянська, 13/146, літ. А, А2;
нежитлові приміщення загальною площею 174,9 м2 за адресою: м. Київ,

вул. Прирічна, 11, літ. А;
нежитлові приміщення загальною площею 125,8 м2 за адресою: м. Київ,

просп. Правди, 66а, літ. А;
нежитлові приміщення загальною площею 455,1 м за адресою: м. Київ,

вул. Прирічна, 11, літ. А;
нежитлові приміщення загальною площею 215,6 м2 за адресою: м. Київ,

просп. Героїв Сталінграда, 39в, літ. А;
нежитлові приміщення загальною площею 92,3 м2 за адресою: м. Київ,

вул. Приозерна, 2, літ. А;
нежитлові приміщення загальною площею 174,6 м2 за адресою: м. Київ,

вул. Кудрявська, 23, літ. Г;
нежитлові приміщення загальною площею 154,0 м2 за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 20, літ. Е;
нежитлові приміщення загальною площею 118,1 м2 за адресою: м. Київ,

вул. Хрещатик, 50г;
нежитлові приміщення загальною площею 681,3 м2 за адресою: м. Київ,

пров. Ярославський, 1/3, літ. Л.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду

державного майна України по м. Києву конкурсну документацію, яка склада@
ється з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів  належать: заява на участь у конкурсі (за вста/
новленою формою); копія установчого документа претендента; копії кваліфі/
каційних документів оцінювачів,  які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмо/
ві згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до прове/
дення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх/
німи особистими  підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого  досвіду роботи оцінювачів, які 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.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід  зазначати в єдиній
одиниці виміру — календарних днях.

Конкурсна документація претендента подається на кожний об’єкт окремо
у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’/
єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 8 жовтня 2004 р. о 10.00 в Регіональному від$
діленні Фонду державного майна України по м. Києву за адресою: м.
Київ, бульвар Шевченка, 50г, тел. для довідок 235$53$86.

Документи приймаються до 12.30 27 вересня  2004 р. за адресою: м. Київ,
бульвар Шевченка, 50г, кімн. 215. Тел. для довідок 235/53/86.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву  про оголошення
конкурсу, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть

залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомості
Об’єкти приватизації: нежитлові приміщення загальною площею 835,9 м2

за адресою: м. Київ, вул. Малопідвальна, 13, літ. А;

нежитлові приміщення загальною площею 339,4 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Малопідвальна, 13, літ. Б.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду
державного майна України по м. Києву конкурсну документацію, яка склада@
ється з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого

документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра/
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими  підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо/
ндом державного майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі/
кації та особистого  досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатно/
му 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.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт необхідно зазначити в єди/
ній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурсна документація претендента подається на кожний об’єкт окремо
у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: “На конкурс з відбору суб’/
єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 1 жовтня 2004 р. о 10.00 в Регіональному від$
діленні Фонду державного майна України по м. Києву за адресою: м.
Київ, бульвар Шевченка, 50 г, тел. для довідок 235$53$86.

Документи приймаються до 12.30 27 вересня  2004 р. за адресою: м. Київ,
бульвар Шевченка, 50г, кімн. 215. Тел. для довідок 235/53/86.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про підсумки конкурсу

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення  незалежної оцінки об’єктів

Визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для оцінки:

пакету акцій у розмірі 51% статутного фонду ВАТ «Кримське республікан/
ське підприємство матеріально/технічного забезпечення «Агроснаб» у кіль/
кості 3 472 806 шт., що належить Автономній Республіці Крим, Автономна
Республіка Крим, м. Сімферополь — 30, п/с 1178, Московське шосе, 11/й км
— Підприємство «Северін@Консалтинг»;

орендованих нежитлових приміщень, що розташовані на першому поверсі
житлового будинку та не увійшли до статутного фонду ВАТ «Южпромхіммон/
таж», Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Міллера, 2/6 — ПП
«ЦОИ «Таврида@Експерт»;

орендованих нежитлових приміщень у житловому будинку, що не увійшли
до статутного фонду ВАТ «Агропромбуд», Автономна Республіка Крим, м. Сім/
ферополь, вул. Севастопольська, 68а — КФАН «Парітет 2000».

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
державного  майна по Вінницькій області

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть за/
лучені до проведення незалежних оцінок об’єктів державної власності, визнані:

по одноповерховій будівлі магазину загальною площею 170,5 м2, що зна/
ходиться на балансі СТОВ  «Пляхівське», за адресою: Вінницька обл., Козя/
тинський р/н, с. Пляхова, вул. Радянська, 12а — ТОВ «Центр експертиз та
бізнесу «Капітал@Інвест», м. Вінниця;

вбудованим нежитловим приміщенням першого поверху гуртожитку ( №
3,5, 6, 17—20,  літ. А), що знаходяться на балансі ВАТ «Вінницький насіннєвий

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені для:
визначення  вартості  цілісного майнового комплексу інституту

«УкрНДІм’ясомолпром» (за винятком частини будинку загальною
площею 1 266  м2, яка підлягає передачі до статутного фонду авіа$
компанії) з метою його внесення до статутного фонду господарсь$
кого товариства;

визначення ринкової вартості державного пакета акцій спільно$
го Литовсько$Російсько$Українського підприємства ЗАТ «Хемета»
(«СНЕМЕТА»)  у кількості 60 шт. загальною номінальною вартіс$
тю 1 800 литовських літів, що становить 2% статутного фонду то$
вариства, для проведення його продажу за грошові кошти;

визначення вартості майна Державного спеціалізованого буді$
вельно$монтажного тресту по підземному будівництву і реконст$
рукції шахт, кар’єрів «Кривбасшахтопроходка»  з метою його вне$
сення до статутного фонду господарського товариства.

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки  майна, затвер@
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.

 1. Цілісний майновий комплекс інституту «УкрНДІм’ясомол$
пром».

Місцезнаходження: 02160, м. Київ, просп. Возз’єднання, 15, тел./факс:
(044)550/60/31.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості цілісного май/
нового комплексу інституту «УкрНДІм’ясомолпром» (за винятком частини
будинку загальною площею 1 266 м2, яка підлягає передачі до статутного
фонду авіакомпанії) з метою його внесення до статутного фонду господар/
ського товариства.

Галузь народного господарства, вид діяльності: м’ясомолочна промис/
ловість .

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
усього — 540,  у тому числі:

основних засобів — 339,
інших необоротних матеріальних активів (малоцінних) — 201.
Балансова залишкова вартість станом на 30.06.2004, тис. грн.:
основних засобів — 5  412,1, у тому числі: виробничого корпусу — 5 349,8;
інших необоротних матеріальних активів (зокрема, малоцінні ) — 9,7.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, —  немає.
Дата оцінки: 31.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже/

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
2. Державний пакет акцій спільного Литовсько$Російсько$

Українського підприємства ЗАТ «Хемета» («СНЕМЕТА»).
Місцезнаходження: 08412, Литовська республіка, м. Вільнюс, вул. Ака/

демійос, 7, тел.: (37052) 72/93/78, тел./факс: 72/93/80.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості дер/

жавного пакета акцій спільного Литовсько/Російсько/Українського підпри/
ємства ЗАТ «Хемета» («СНЕМЕТА»)  у кількості 60 шт. загальною номіналь/

завод», за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 1 — ПП «Вінекспертпро@
ект», м. Вінниця;

одноповерховій будівлі магазину загальної площею 99,2 м2 (літ. А) з вихідни/
ми майданчиками (літ. а, літ. а1), що знаходяться на балансі СВАТ «Садовод»,
за адресою: Вінницька обл., Іллінецький р/н, с. Криштопівка, вул. Хутірська, 34
— ТОВ «Фірма «Центр експертиз та бізнесу «Капітал@Інвест», м. Вінниця;

цілісному майновому комплексу Літинської державної ветеринарної апте/
ки по ветеринарному і зоотехнічному забезпеченню, за адресою: Вінницька
обл., смт Літин, вул. Радянська, 37 — ТОВ «Подільська експертна компанія»,
м. Вінниця;

прибудованому нежитловому приміщенню складу загальною площею 22,6
м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Вінницьке автотранспортне підприєм/
ство № 10556», за адресою: м. Вінниця, вул. С./Ценського, 14 — СПД По@
пова  А. А.,  м. Вінниця.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсів, які відбулися в Регіональному відділенні

ФДМУ по Луганській області з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежних

оцінок об’єктів
Нежитлове напівпідвальне приміщення за адресою: м. Луганськ, вул.

В. В. Шевченко, 8. Переможець — ПП «Берег».
Будівля автостанції за адресою: м. Сватове, пров. Залізничний, 15. Пере@

можець — ТОВ «Агентство по нерухомості «Дісконт».
Будівлі плавального басейну з підвалом за адресою:м. Алчевськ, пр. Ле/

ніна, 16в. Переможець — ТОВ Компанія «Гудвіл».
 Будівлі універмагу «Центральний» за адресою: м. Сєверодонецьк, пр. Гва/

рдійський, 42. Переможець — ТОВ «Східна консалтингова група».
ЦМК — мале державне підприємство «Стандарт» за адресою: м. Луганськ,

вул. Лінія залізничної дороги, 27. Переможець  — ПП Бут М. В.
 5/100 частини нежитлових будівель та обладнання (6 одиниць) за адре/

сою: м. Луганськ, 8/й Лутугінський проїзд, 8. Переможець — ПП «Екорт».
База відпочинку — 5 одиниць будівель загальною площею приблизно 300

м2 за адресою: м. Перевальський р/н, с. Бугаївка, вул. Центральна, 17. Пе/
реможець — МПП «Експерт».

Частина третього поверху площею 192 м2 адміністративної будівлі за ад/
ресою: м. Луганськ, вул. Курчатова, 7. Переможець — ТОВ «Агентство по
нерухомості «Дісконт».

Нежитлова будівля з навісом та прибудовами за адресою: м. Луганськ, 11/й
Лутугінський проїзд, 9а. Переможець — ПП «Грант@Л».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву  про підсумки

конкурсу, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомості

Конкурс відбувся 09.07.2004 з метою приватизації:
нежитлове приміщення площею 372,1 м2, за адресою: м. Київ, просп. Чер/

вонозоряний 10, літ. А. Переможець — ОП НДІ БВ;
нежитлове приміщення площею 71,5 м2, за адресою: м. Київ, просп. Чер/

вонозоряний 10, літ. А. Переможець — ОП НДІ БВ;
нежитлове приміщення площею 78,5 м2, за адресою: м. Київ, просп. Чер/

вонозоряний 10, літ. А. Переможець — ОП НДІ БВ;
нежитлове приміщення площею 556,7 м2, за адресою: м. Київ, вул. Черво/

нопільська, 4, літ. А. Переможець — ТОВ «Адаптація».
Конкурс відбувся 30.07.2004  з метою приватизації:

нежитлове приміщення площею 74,0 м2, за адресою: м. Київ вул. Сакса/
ганського/Володимирська, 51/87, літ. А. Переможець  — ЗАТ «Експотранс»;

нежитлове приміщення площею 167,0 м2, за адресою: м. Київ просп. На/
уки, 24, літ. Б. Переможець — СПД ФО Іванов С. В.
Конкурс відбувся 20.08.2004 з метою приватизації:

нежитлова будівля площею 653,8 м2, за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевчен/
ка, 38/40а, літ. А. Перможець — ПП Консалтинговий медія центр;

нежитлова будівля площею 2116,6 м2, за адресою: м. Київ, Привокзальна
площа, 1, літ. А, літ. Б, літ. Г, літ. Р. Переможець — ТОВ “Інвесткон”;

нежитлова будівля площею 704,1 м2, за адресою: м. Київ, вул. В. Дубиніна,
2, літ. А, літ. А. Переможець — ПП Експерт Аналітик.

ною вартістю 1 800 литовських літів, що становить 2% статутного фонду това/
риства, для проведення його продажу за грошові кошти.

Галузь народного господарства, вид діяльності: промисловість, виробни/
цтво хімічної продукції, оптова торгівля хімічною продукцією, реклама.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
основних засобів — 17.
Балансова залишкова вартість станом на 31.12. 2003, литовських літів:
основних засобів — 22 442.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — 14 календарних днів.
3. Майно Державного спеціалізованого будівельно$монтажного

тресту по підземному будівництву і реконструкції шахт, кар’єрів
«Кривбасшахтопроходка».

Місцезнаходження: 50000, Кривий Ріг Дніпропетровської обл., просп. Ка/
рла Маркса, 1.

 Тел. (0564) 28/20/59, тел./факс: 28/48/14.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості майна Держа/

вного спеціалізованого будівельно/монтажного тресту по підземному будів/
ництву і реконструкції шахт, кар’єрів  «Кривбасшахтопроходка»  з метою його
внесення до статутного фонду господарського товариства.

Галузь народного господарства, вид діяльності: гірничо/металургійна; під/
земне будівництво стовбурів  шахт, монтажні роботи, виробництво будівель/
них і сталевих конструкцій; гідро/транспортування грунтів тощо.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
основних засобів — 1987, у тому числі: будівель — 56, споруд — 32, машин —
35, обладнання —1 093, транспортних засобів — 115, інструменту і інвентарю —
40, інших основних засобів — 616.

Балансова залишкова вартість станом на 30.06.2004, тис. грн.: основних
засобів — 4 854,535, у тому числі: будівель — 2 241,099; споруд — 162,426;
машин — 149,979; обладнання — 1 764,446; транспортних засобів — 412,323;
інструменту і інвентарю — 0,498, інших основних засобів — 123,764.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —  немає.
Дата оцінки: 30.07.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже/

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від/

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності ,
затвердженого наказом  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 свідо/
цтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпові/
дно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001
за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокре/
ма, подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки май/
на та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у прове/
денні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом
оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаною з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної 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
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та  профе/
сійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практи/
чної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаці/
ями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна Укра@
їни  конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів.

До підтвердних документів належить:
заява на участь у конкурсі ( за встановленою формою); копія установ/

чого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі, та яких буде залучено до проведення оці/
нки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май/
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи/
сами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформація про претендента (документ, який містить відо/
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис/
того  досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по/
дібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви/
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо
він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду дер/
жавного майна України (вул. Кутузова, 18/9, кімната 504) до 18.00 30 вересня
2004 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зро/
бити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». Перепу/
стки  до загального відділу Фонду державного майна України видаються по
вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для довідок: 200/36/36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України  6 жовтня
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.

Місце проведення торгів: Кримська філія Української фондової біржі, 95000, м. Сімферополь, вул. Р. Люксембург, 8, телефон для довідок (0652) 54$58$39. Дата проведення
торгів: 02.11.2004. Початок торгів о 12.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж пакета акцій відкритого акціонерного товариства за грошові кошти  на Кримській філії
Української фондової біржі, м. Сімферополь. Àóêö³îíí³ òîðãè 02.11.2004
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ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ ФДМУ

№ 10/36/12549 від 13.09.2004

Роз’яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891

Відповідно до повноважень, визначених пунктом 1  і постанови Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891, а також враховуючи положення Господарського кодексу України, Цивільного
кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», пункту 93 Методики оцінки майна,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, та пункту 4 Національ/
ного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, Фонд державного майна України роз’яснює осо/
бливості застосування абзацу третього пункту 60 Методики оцінки майна, затвердженої вищеза/
значеною постановою Кабінету Міністрів України.

Для випадків, пов’язаних з оцінкою часток (паїв, акцій) господарських товариств з метою їх вне/
сення до статутних фондів господарських товариств, у разі якщо номінальна вартість частки (паю,
акції) визначалася за результатами проведення незалежної оцінки відповідно до вимог Методики
оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
12.10.2000 № 1554 (із змінами та доповненнями), та чинної Методики оцінки майна, вартість вла/
сного капіталу цього господарського товариства за даними балансу, складеного на дату оцінки,
менша за статутний капітал цього товариства та обсяг прав контролю такої частки (паю, акцій)
згідно із законодавством недостатній для здійснення впливу на прийняття рішень щодо зміни май/
нового стану та результатів фінансово/господарської діяльності цього господарського товариства,
визначені абзацом третім пункту 60 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, обмеження застосовуються, якщо відповідно до результа/
тів незалежної оцінки ринкова вартість частки (паю, акцій) такого господарського товариства не
нижче номінальної вартості.

Голова Фонду М. ЧЕЧЕТОВ

Рівненська квартирно$експлуатаційна частина району Західного оперативного
командування Міністерства оборони України проводить конкурс на право укладення

договорів оренди нерухомого військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина А/4077, адреса: м.

Дубно, вул. Семидубська, військове містечко № 1.
Назва об’єкта: будівля інв. № 1/16 (навчальний корпус) загальною площею 484 м2, одноповерхова.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта: виконання капітального ремонту

нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря.
Розмір орендної плати  визначено згідно з чинним законодавством.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенню місячного строку з моменту

опублікування об’яви. Телефон для довідок (03656) 4/21/38.

ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження плану приватизації державного науково$виробничого

підприємства  «Укрмеханобр»
Наказом Фонду державного майна України від 03.09.2004 № 5/ПП затверджено план привати/

зації державного науково/виробничого підприємства «Укрмеханобр».
Спосіб приватизації зазначеного підприємства — продаж цілісним майновим комплексом (ЦМК)

на аукціоні.
Показники підприємства станом на останню звітну дату (станом на початок поточного року):
код за ЄДРПОУ: 13419404;
чисельність працюючих (чол.): 387;
розмір земельної ділянки: для виробничих потреб — 63,9890 га, для розміщення залізничних колій —

6,0007 га.
Основні види діяльності підприємства за даними статуту: відкрите видобування залізної руди (від/

критий видобуток, збагачення та спікання залізної руди), оброблення каміння, функціонування заліз/
ничного транспорту, дослідження та розроблення в галузі природних та технічних наук, оброблення
металевих відходів та брухту чорних металів.

Початкова вартість ЦМК: 5 124 700 гривень.
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Міністерствам та відомствам, органам місцевого самоврядування,
центральному апарату, регіональним відділенням
та представництвам Фонду державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
У газеті «Відомості приватизації» від 1 вересня 2004 р.  № 34(322) у публікації про продаж акцій ВАТ «Плодороз$

садник «Скала$Подільський» (код за ЄДРПОУ 855919) на грошових регіональних аукціонах 05.10.2004,  надру@
ковано: «Дебіторська заборгованість, грн. — 5 505 000,

кредиторська заборгованість, грн. — 2 685 000»,
слід читати:
«Дебіторська заборгованість, грн. — 85 000,
кредиторська заборгованість, грн. — 3 004 000».

Згідно з наказом ФДМУ від 14.09.2004 № 1882 анульовано сертифікат суб’єкта
оціночної діяльності від 28.05.02 № 509/02, виданий ФДМУ товариству з обме$
женою відповідальністю «Вінексперт», м. Вінниця.

Згідно з наказом ФДМУ від 14.09.2004 № 1881 анульовано сертифікат суб’єк$
та оціночної діяльності від 05.06.2003 № 1842/03, виданий ФДМУ приватному
підприємству «Азов$Експерт», м. Маріуполь.

Згідно з наказом ФДМУ від 14.09.2004 № 1880 анульовано сертифікат суб’єкта
оціночної діяльності від 28.04.2004 № 2540/04, виданий ФДМУ приватному під$
приємству «Експерт$Сервіс», м. Хмельницький.

Згідно з наказом ФДМУ від 14.09.2004 № 1879 анульовано сертифікат суб’єк$
та оціночної діяльності від 09.01.2004 № 2344/04, виданий ФДМУ малому при$
ватному підприємству «Причал», м. Ізмаїл.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1889 у зв’язку з отриманням
Барановським С.І. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ № 1438,  виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
09.09.2002 № 2486, видане ФДМУ Барановському С.І.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.09.2004 № 1890 анульовано свідоцтво про ре$
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 12.08.2002 № 1888, видане
ФДМУ Хлистуну М.В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1891 у зв’язку з рішенням Екза/
менаційної комісії від 01.11.2003 (протокол № 7) щодо видачі Матенчук Л.Л.
замість єдиного кваліфікаційного документа оцінювача (від 23.06.2000 № 287;
видане ФДМУ і ТОВ «Навчально/консалтинговий центр «Експерт/Л») трьох квалі$
фікаційних свідоцтв оцінювачів за кожним напрямом оцінки окремо, анульова$
но свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 21.10.2002
№ 3335, видане ФДМУ Матенчук Л.Л.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1892 у зв’язку з отриманням
Філахтовим С.Л. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 03.07.2004
МФ № 1640, виданого ФДМУ і Колективним підприємством «Інформаційно/
консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів,  анульовано свідо$
цтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 11.02.2002 № 149,
видане ФДМУ Філахтову С.Л.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1893 у зв’язку з отриманням
Мармелюком О.О. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ № 1632, виданого ФДМУ і Колективним підприємством «Інфо/
рмаційно/консультаційний центр»  Українського товариства оцінювачів,  ану$
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
27.03.2002 № 510, видане ФДМУ Мармелюку О.О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1894 у зв’язку з отриманням
Поповим М.В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 13.03.2004
ЦМК № 72, виданого ФДМУ і Колективним підприємством «Інформаційно/
консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів, анульовано свідо$
цтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 31.01.2004 № 1016,
видане ФДМУ Попову М.В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1895 у зв’язку з отриманням
Горбачевським О.В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ № 1445, виданого ФДМУ  і Міжнародним інститутом бізнесу, ану$

льовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
22.12.2003 № 883, видане ФДМУ Горбачевському О.В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1896 у зв’язку з отриманням
Долінським Л.Б. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1303,  виданого ФДМУ і Українською комерційною школою, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 22.04.2002
№ 767, видане ФДМУ Долінському Л.Б.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1897 у зв’язку з отриманням
Сухановою Т.І. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1379,  виданого ФДМУ і Українською комерційною школою, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 14.05.2002
№ 935, видане ФДМУ Сухановій Т.І.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.09.2004 № 1898 анульовано свідоцтво про ре$
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 19.08.2002 № 2119, видане
ФДМУ Ткаченко$Тодоровій С.Є.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1899 у зв’язку з отриманням Бо$
рковським С.О. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1290,  виданого ФДМУ і Українською комерційною школою, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 29.04.2002
№ 829, видане ФДМУ Борковському С.О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1900 у зв’язку з отриманням
Бліновим С.І. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 26.06.2004 МФ
№ 1402,  виданого ФДМУ і Харківським центром науково/технічної та економічної
інформації, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці$
нювачів від 31.01.2004 № 1019, видане ФДМУ Блінову С.І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1901 у зв’язку з отриманням
Чапко Я.І. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1238, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано свідоц$
тво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 19.08.2002 № 2063,
видане ФДМУ Чапко Я.І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1902 у зв’язку з отриманням
Богдановим О.М. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 10.07.2004
МФ № 1659, виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут експертизи та управління власністю»,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
30.12.2003 № 936, видане ФДМУ Богданову О.М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1903 у зв’язку з отриманням
Бутом М.В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 03.07.2004 МФ
№ 1441, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано свідоц$
тво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 09.09.2002 № 2477,
видане ФДМУ Буту М.В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1905 у зв’язку з отриманням
Жуком С.Ф. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1308, виданого ФДМУ і Українською комерційною школою, анульовано свідо$
цтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 22.04.2002 № 766,
видане ФДМУ Жуку С.Ф.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1906 у зв’язку з отриманням
Долінським Б.Л. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1302, виданого ФДМУ і Українською комерційною школою, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 22.04.2002
№ 763, видане ФДМУ Долінському Б.Л.

Відповідно до наказу ФДМУ від 15.09.2004 № 1907 у зв’язку з отриманням
Сандуброю Т.В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1370, виданого ФДМУ і Українською комерційною школою, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 22.04.2002
№ 764, видане ФДМУ Сандубрі Т.В.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.09.2004 № 1908 анульовано сертифікат суб’єк$
та оціночної діяльності від 10.11.2003 № 2199/03, виданий ФДМУ Регіональ$
ній товарній біржі «Восток», м. Донецьк.

Згідно з наказом ФДМУ від 15.09.2004 № 1909 анульовано сертифікат суб’єк$
та оціночної діяльності від 30.09.2002 № 1360/02, виданий ФДМУ приватному
підприємцю Буту Михайлу Вікторовичу, м. Луганськ.
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До уваги керівників підприємств$реєстраторів
та емітентів цінних паперів

Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів» 18 листопада 2003 року зареєстрова/

на як Інформаційне агентство і відповідно до Договору з
Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку

України № 13 від 22.01.2004, розміщує річну звітність акціонерних това/
риств 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!


