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ПАКЕТИ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Юність»
(повторно), що має стратегічне значення

для економіки та безпеки держави
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 14312766.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ):

відкрите акціонерне товариство «Юність».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 94400, Луганська область,

м. Краснодон, пр. 60*річчя СРСР, 1.
Телефон/факс: (06435) 2*56*15, 2*56*70.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій розміром 94,61% статутного фонду товариства
та кількістю акцій 19 022 687 штук.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 9 681 560 гри$

вень.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 5 026 тис. грн.

Основна номенклатура та обсяги продукції
(робіт, послуг) за І півріччя 2004 року

Найменування Кількість, шт.          Вартість, тис. грн.

Реле РЄС*80 17 033 275
Реле РЄС*79 2 268 46
Реле РПС*43 3 623 250
Реле РПС*42 1 402 150
Автореле 53 980 222
Інша продукція — 4
Усього: 78 306 947

У тому числі експортної продукції за І півріччя 2004 року —
273 тис. грн.

Кількість працюючих — 333.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться

ВАТ, умови її використання: земельна ділянка передана ВАТ
у встановленому порядку на підставі державного акта на пра*
во постійного користування землею та становить 12,956 гек*
тарів.

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

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

Обсяг реалізації продукції,
без ПДВ, тис. грн. 2 031 1 647 1 853 1 262
Балансовий прибуток, тис. грн. 442 �851 492 �545
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 95 115 1 535 1 361
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 442 413 754 1 114
Рентабельність, % 0,57 0,28 0,22 0,40
Вартість активів, тис. грн. 3 735 3 665 4 809 4 602

5. Фіксовані умови конкурсу:
здійснити програму технічної реконструкції виробницт*

ва, впроваджувати прогресивні технології ВАТ;
не допускати розірвання трудових договорів з працівни*

ками підприємства з ініціативи власника або уповноваже*
ного ним органу протягом не менше 6 місяців від дня пере*
ходу до нього права власності, за винятком звільнення на
підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю Укра*
їни 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;

створювати нові робочі місця;
дотримуватись тих видів економічної діяльності, обсягів

виробництва ВАТ, які є на момент підписання договору купі*
влі*продажу;

виконувати мобілізаційні завдання, визначені для ВАТ;
виконувати  вимоги  Закону  України  «Про  захист  еконо*

мічної конкуренції»;
знижувати частку виробництва з небезпечними та шкід*

ливими умовами праці і зменшувати їх вплив на працюючих;
забезпечувати витрати на охорону праці не менше 0,5 від*

сотка від суми реалізованої продукції за рік;

здійснювати роботи щодо захисту довкілля, дотримува*
тись екологічних норм та досягати найкращих екологічних
результатів.

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

курсу та реалізації плану довгострокових   інтересів у розви*
тку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його ді*
яльності;

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

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

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

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує   968 156 гривень як конкурсну гарантію на

розрахунковий рахунок Фонду державного майна України
№37316021000058, в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 00032945, одержувач — Фонд державного майна
України. Призначення платежу:  конкурсна гарантія для учас*
ті у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Юність».

7.2. Сплачує 17 гривень реєстраційного збору на рахунок
Фонду державного майна України №37183500900028 в
ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945,
одержувач — Фонд державного майна України. Призначен*
ня платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з про*
дажу пакета акцій ВАТ «Юність».

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

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

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

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

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

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

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Юність».
Для отримання пакета   документації про конкурс та дозво*

лу на відвідання ВАТ «Юність» необхідно звернутись до Фон*
ду державного майна України в Управління конкурсного про*
дажу (кімната 614, телефон: 200*33*53, 296*59*77).

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа*
цію можна з 9.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: Україна, 94400, Луганська область, м. Кра*
снодон, пр. 60*річчя СРСР, 1. Телефон/факс (06435) 2*56*15.

11. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Юність» від$
будеться через 75 календарних днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації», за адре$
сою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного май$
на України. Телефони для довідок: 200$33$81, 200$36$24.

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

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

провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва апаратури для транслювання та
ретранслювання передач;

провадження протягом не менш як трьох років економіч*
ної діяльності з виробництва продукції, яка використову*
ється у виробництві апаратури для транслювання та ре*
транслювання передач;

провадження протягом не менш як трьох років економіч*
ної діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої ви*
користовується апаратура для транслювання та ретранс*
лювання передач;

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

2. Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в порядку,
які встановлені Положенням про порядок проведення конку*
рсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних това*
риств, створених у процесі приватизації та корпоратиза*
ції, та інформаційним повідомленням Фонду державного
майна України про проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ «Юність» надати інформацію про осіб, пов’яза*
них з ним відносинами контролю за господарською діяль*
ністю відповідно до статті 1 Закону України «Про захист
економічної конкуренції».

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

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

Претендент на участь у конкурсі підтверджує свою відпо*
відність кваліфікаційним вимогам учасника, зазначеними
в інформаційному повідомленні, такими документами, які
містять інформацію про те, що цей учасник дійсно дотри*
мується однієї з указаних умов, а саме:

довідкою органів статистики про включення до Єди*
ного державного реєстру підприємств та організацій
України;

поточними формами державної статистичної звітності що*
до провадження економічної діяльності за видами діяльно*
сті (КВЕД), включеними в довідку органів статистики;

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

підтвердних документів.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Харківський завод

тракторних двигунів» (повторно)
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 5750326.
Повна назва відкритого акціонерного товариства — ВАТ

«Харківський завод тракторних двигунів».
Місцезнаходження ВАТ: 61105, м. Харків, вул. Киргизька, 19.
Тел/факс (0572) 52*01*03.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій у кількості 7 883 463 шт., що становить 72,18%
статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 6 394 000 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна (пакет акцій знеру"

хомлено). Акції розміщено на рахунку в цінних паперах
№ 003087, відкритого ФДМУ зберігачем АКБ «ВАБанк».

4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 2 730 596 грн.
Основна номенклатура — дизельні двигуни до сільсько*

господарської техніки та запасні частини до них.
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9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд*
них документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд дер*
жавного майна України, к. 504, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ят*
ницях та передсвяткових днях з  9.00 до16.45.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ
можна отримати з 9.00 до 18.00 щоденно, крім вихідних та
святкових днів, за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,
18/9, Фонд державного майна України, Управління конкурсно*
го продажу. Телефони для довідок (044) 296*59*77, 200*33*53.

10. Місце ознайомлення з ВАТ: 61105, м. Харків, вул. Кир*
гизька, 19.

11. Конкурс буде проведено через 30 днів після опуб$
лікування інформаційного повідомлення в газеті «Відо$
мості приватизації».

Для придбання пакета акцій, який знерухомлено, фізичні
та юридичні особи повинні укласти договір про відкриття
рахунку у цінних паперах з обраним зберігачем.
Додаткові умови проведення конкурсу з продажу пакета

акцій ВАТ «Харківський завод тракторних двигунів»
1. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є до*

тримання 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 сільськогосподарських тракторів;

провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої викори*
стовуються сільськогосподарські трактори;

здійснення не менш як року безпосереднього контролю на
підприємствах, що провадять економічну діяльність, визна*
чену 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 відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, та інфо*
рмаційним повідомленням Фонду державного майна Украї*
ни про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Ха*
рківський завод тракторних двигунів», надати інформацію
про осіб, пов’язаних з ним відносинами контролю за госпо*
дарською діяльністю відповідно до статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».

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

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

Претендент на участь у конкурсі може підтвердити свою
відповідність кваліфікаційним вимогам учасника, зазначе*
ними в інформаційному повідомленні, такими документами,
які містять інформацію про те, що цей учасник дійсно дотри*
мується однієї з указаних умов, а саме:

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

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

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

ді підтвердних документів.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

повторного конкурсу з продажу пакета акцій
відкритого акціонерного товариства

«Завод напівпровідників»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 31792555.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): від*

крите акціонерне товариство «Завод напівпровідників».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул.

Теплична, 16.
Телефон (0612) 35*62*54, факс (0612) 18*79*01.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій у кількості 254 267 972 штук акцій, що становить
99,99% статутного фонду ВАТ «Завод напівпровідників».

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 45 000 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна. Акції зарахо*

вані на рахунок у цінних паперах № 003012, відкритий збері*
гачем ВАТ Банк «БІГ Енергія».

4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 63 571,0 тис. грн.
Основна номенклатура: кремній монокристалічний, кремній

полікристалічний, трихлорсилан, епітаксіальні структури.
Обсяги наданих послуг за І кв. 2004 р. — 397 тис. грн.
Кількість робочих місць — 169.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знахо*

диться ВАТ, умови її використання: загальна площа земе*
льної ділянки — 36,6 га, на якій розташовані власні стру*
ктури у кількості 144 од. Договір з аренди земельної діля*
нки знаходиться у стадії оформлення (на даний момент
підприємство є платником податку на землю як користу*
вач).

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. — 373 428 397
Балансовий прибуток, тис. грн. — �3 630 �6 244 �3 484
Дебіторська заборгованість, тис. грн. — 1 366 205 187
Кредиторська заборгованість, тис. грн. — 22 700 22 416 22 678
Рентабельність послуг, % — 4,8 5,2 5,3
Вартість активів, тис. грн. — 60 134 81 408 77 372

Примітка: Підприємство створене у січні 2002 р. шляхом виділення із
складу КП «Запорізький титаново�магнієвий комбінат» виробництва на�
півпровідникового кремнію, а зареєстроване як ВАТ 24 липня 2003 р.

5. Фіксовані умови конкурсу:
здійснення програми технічної реконструкції виробницт*

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

ми підприємства, що приватизується, з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу протягом не менше 6 місяців
від дня переходу до нього права власності, за винятком звіль*
нення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю
України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7,
8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;

створення нових робочих місць;
дотримання тих видів економічної діяльності та обсягів ви*

робництва, які закладені технічним проектом виробництва;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної

конкуренції»;
проведення робіт, які б сприяли зниженню шкідливого

впливу на працюючих;
забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсо*

тка від суми реалізованої продукції на рік;
здійснення робіт щодо дотримання екологічних норм.
Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкур*

су та реалізації плану довгострокових   інтересів у розвитку під*
приємства щодо підвищення економічних, соціальних, фінансо*
вих, технологічних та екологічних показників його діяльності;

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

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

до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених в
процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спі*
льним наказом Фонду державного майна України, Антимоно*
польного комітету України та Державної комісії з цінних папе*
рів та фондового ринку від 13,09.2000 № 1908/11/271.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 4 500 000 грн. як конкурсну гарантію на розраху*

нковий рахунок Фонду державного майна України №
37316021000058, в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945, одержувач — Фонд державного майна Укра*
їни. Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у кон*
курсі з продажу пакета акцій ВАТ «Завод напівпровідників».

7.2. Сплачує 17 гривень реєстраційного збору на раху*
нок Фонду державного майна України № 37183500900028 в
ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945,
одержувач — Фонд державного майна України. Призначен*
ня платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з про*
дажу пакета акцій ВАТ «Завод напівпровідників».

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

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

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

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

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

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

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Завод напівпровід*
ників».

Для отримання пакета документації про конкурс та дозволу
на відвідання ВАТ «Завод напівпровідників» необхідно звер*
нутись до Фонду державного майна України в Управління кон*
курсного продажу (кімн. 614, телефони: 294*33*53, 296*59*77).

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа*
цію можна з 9.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: 69600,  м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16,
телефон (0612) 35*07*88.

Обсяги продукції (робіт, послуг) за І півріччя 2004 року стано*
вить 208 тис. грн., у тому числі на експорт — 173 тис. грн.

Кількість робочих місць станом на 01.09.2004 — 155.
Відомості про споруди на земельну ділянку, де знаходить*

ся ВАТ та умови її використання: площа земельної ділянки —
34 га. Земельна ділянка передана ВАТ у встановленому по*
рядку на підставі державного акта на право користування
землею.

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. 15 192 7 705 5 489 558
Балансовий прибуток, тис. грн. �5 096 �14 080 �11 305 �18 175
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 3 349 2 361 1 908 1 884
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 22 541 22 394 29 657 27 386
Рентабельність, % — — — —
Вартість активів, тис. грн. 145 449 52 955 47 217 26 773

Ухвалою від 15.02.2002 порушено справу про банкрутство
ВАТ «Харківський завод тракторних двигунів». Ухвалою гос*
подарського суду Харківської області від 17.06.2002 введена
процедура санації підприємства.

5. Фіксовані умови конкурсу:
погашення заборгованості ВАТ із заробітної плати пра*

цівникам підприємства в розмірі 1 314 тис. грн. протягом
90 днів з дати підписання договору купівлі*продажу; пога*
шення заборгованості ВАТ перед Пенсійним фондом в роз*
мірі 3 246,0 тис. грн. та перед бюджетом в розмірі 5 407
тис. грн. протягом 2 років з дати підписання договору купі*
влі*продажу; здійснення програми технічної реконструкції
виробництва, впровадження прогресивних технологій ВАТ;
забезпечення прибуткової діяльності підприємства; недо*
пущення розірвання трудових договорів з працівниками
підприємства, що приватизується, з ініціативи 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 звільнення на
підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу зако*
нів про працю України; збереження спеціалізації підпри*
ємства в галузі машинобудування; збереження захисних
об’єктів цивільної оборони; виконання вимог Закону Укра*
їни «Про захист економічної конкуренції»; забезпечення ви*
трат на охорону праці не менше 0,5 відсотка від суми реа*
лізованої продукції на рік; здійснення робіт щодо захисту
довкілля та дотримання екологічних норм.

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

курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит*
ку підприємства, зокрема щодо поліпшення економічних, со*
ціальних, фінансових, технологічних та екологічних показни*
ків його діяльності;

бізнес*план або техніко*економічне обґрунтування післяпри*
ватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайнятості
його працівників, пропозицію інвестора з зазначенням макси*
мального розміру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.

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

до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариства, створених у
процесі приватизації за корпоратизації, затвердженого спі*
льним наказом Фонду державного майна України, Антимоно*
польного комітету України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 13 вересня 2000 року № 1908/11/271,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 28 вере*
сня 2000 р. за № 665/4886.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 639 400 грн. як конкурсну гарантію на розрахунко*

вий рахунок № 37316021000058, одержувач коштів — Фонд
державного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: конкурсна га*
рантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Хар*
ківський завод тракторних двигунів»;

сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунковий
рахунок № 37183500900028, одержувач коштів — Фонд дер*
жавного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: реєстрацій*
ний збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій «Хар*
ківський завод тракторних двигунів»;

подає 2 примірники конкурсних пропозицій та підтверд*
них документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи
подаються до органу приватизації одночасно.

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

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий конверт із надписом «Конкурсні
пропозиції» і зазначенням на ньому тільки адреси органу при*
ватизації та назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднують*
ся та запечатуються в окремий непрозорий конверт з над*
писом «Підтвердні документи» і зазначенням на ньому тіль*
ки адреси органу приватизації та назви конкурсу. На па*
кетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи»
не повинно міститись ніякої інформації, за допомогою якої
можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і під*
твердних документів — за сім днів до початку проведення
конкурсу.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296$59$77

11. Для придбання акцій у бездокументарній формі випус*
ку фізичні та юридичні особи повинні укласти договір про
відкриття рахунка цінних паперах з обраним зберігачем.

12. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Завод напів$
провідників» відбудеться через 45 календарних днів після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості привати$
зації», за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд дер$
жавного майна України. Телефон для довідок 294$33$46.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

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

відкритого акціонерного товариства
«Верхньодніпровський завод потужного радіобудування»

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 14313961.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): від*

крите акціонерне товариство «Верхньодніпровський завод
потужного радіобудування».

Місцезнаходження ВАТ: 51600, Дніпропетровська обл., м.
Верхньодніпровськ, вул. Титова, 37.

Телефон (05658) 3*25*37. Факс: (05658) 6*02*53.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна Украї*

ни по Дніпропетровській області пропонує до продажу пакет
акцій у кількості 34 452 400 шт., що становить 100% статутного
фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 7 200 000,00 грн.
3. Форма випуску акцій: бездокументарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 8 613 100 грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції за І півріччя 2004

року

Вид продукції                  Натуральні показники,        Грошові показники,
              шт. тис. грн.

Комплектуючі до роз’єднувача струму — 13,1
Викрутка в асортименті 63 618 48,3
Інша продукція — 39,2

Кількість робочих місць станом на 01.07.2004 — 49.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить*

ся ВАТ: станом на 01.01.2004 підприємство займає земельну
ділянку розміром 7,38 га на території Верхньодніпровської
міської ради та земельну ділянку площею 2,0 га на території
Першотравенської сільської ради.

Кількість будинків та споруд — 42, у т. ч. виробничих — 1,
складських — 3, допоміжних — 37, соцкультпобуту — 1.

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. 561,8 667,1 306,2 116,2
Балансовий прибуток, тис. грн. � 1 593,1 �1 316,0 �585,7 �269,4
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 69,2 72,8 123,6 107,0
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 478,6 455,1 926,5 1 157,3
Рентабельність товарної продукції, % �76,7 �68,4 �57,2 �55,2
Вартість активів, тис. грн. 43 686,9 40 540,9 39 989,1 39 967,0

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області
від 30.04.2004 № Б26/35/04 порушено провадження у справі
про банкрутство ВАТ «Верхньодніпровський завод потужно*
го радіобудування».

5. Фіксовані умови конкурсу:
погашення простроченої кредиторської заборгованості

в сумі 265,9 тис. грн., у тому числі: перед бюджетом у сумі
136,0 тис. грн., перед Пенсійним фондом у сумі 129,9 тис.
грн. протягом одного року від моменту підписання догово*
ру купівлі*продажу з урахуванням вимог чинного законо*
давства;

освоєння нових видів продукції та послуг;
недопущення зниження обсягів виробництва продукції, по*

слуг щодо показників, досягнутих у 2003 році;
збереження протягом 2 років кількості робочих місць та

створення нових;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної

конкуренції»;
виконання визначених державою мобілізаційних завдань

для ВАТ;
виконання заходів щодо створення безпечних і нешкідли*

вих умов праці та охорони навколишнього середовища;
забезпечення утримання підприємством державного май*

на, яке не увійшло до статутного фонду ВАТ, але перебуває на
його балансі.

Учасник конкурсу має подати план приватизації, який по*
винен обов’язково включати концепцію розвитку підприємс*
тва: зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов
конкурсу та реалізації плану довгострокових інтересів у роз*
витку підприємства щодо підвищення економічних, соціаль*
них, фінансових, технологічних та екологічних показників йо*
го діяльності згідно з додатком 3 Положення про проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ, створених у процесі
приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним на*
казом ФДМУ, Антимонопольного комітету України та Держав*
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271.

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

проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих ак*
ціонерних товариств, створених у процесі приватизації та

корпоратизації, затвердженого спільним наказом Фонду дер*
жавного майна України, Антимонопольного комітету України
та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 № 1908/11/271, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 28.09.2000 за № 665/4886.

Конкурс проводиться без залучення радника.
7. Для участі в конкурсі потенційний покупець:
7.1 Сплачує 720 000,00 грн. як конкурсну гарантію на розра*

хунковий рахунок Регіонального відділення Фонду держав*
ного майна України по Дніпропетровській області №
37311009001104 в УДК у Дніпропетровській області, м. Дніп*
ропетровськ, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, одер*
жувач — Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області. Призначення плате*
жу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета
акцій ВАТ «Верхньодніпровський завод потужного радіобу*
дування».

7.2 Сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунко*
вий рахунок Регіонального відділення Фонду   державного
майна України по Дніпропетровській області №
37188500900001 в УДК у Дніпропетровській області, м. Дніп*
ропетровськ, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, одер*
жувач — Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області. Призначення плате*
жу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу паке*
та акцій ВАТ «Верхньодніпровський завод потужного радіо*
будування».

7.3 Подає по два примірники конкурсних пропозицій та
підтвердних документів. Конкурсні пропозиції та підтвер*
дні документи подаються до органу приватизації одно*
часно.

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

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

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

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

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій та під*
твердних документів — за сім календарних днів до початку
проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд*
них документів: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомоль*
ська, 58, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області, кімн. 205, час прийнят*
тя — з 8.00 до 17.00, по п’ятницях з 8.00 до 15.45, перерва з
12.00 до 12.45, крім вихідніх та святкових днів.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ: для отримання права
відвідання ВАТ «Верхньодніпровський завод потужного ра*
діобудування» необхідно звернутися до Регіонального відді*
лення Фонду державного майна України по Дніпропетровсь*
кій області (кімн. 311, телефон 42*82*30).

Ознайомитися з об’єктом та отримати інформацію можна
з 8.00 до 16.00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за
адресою: 51600, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, 37, теле*
фон (05658) 3*25*37, факс (05658) 6*02*53.

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

ного товариства «Верхньодніпровський завод потужно$
го радіобудування» відбудеться через 30 календарних
днів після дати публікації інформаційного повідомлен$
ня в газеті «Відомості приватизації», за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 301,
Регіональне відділення Фонду державного майна Укра$
їни по Дніпропетровській області.

За довідками звертатися в Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Дніпропетровській області (кі*
мната 322, телефон для довідок 42*82*30).

12. Додаткові умови участі у конкурсі з продажу пакета акцій
ВАТ «Верхньодніпровський завод потужного радіобудуван"
ня» розміром 100% статутного фонду, що має стратегічне
значення для економіки та безпеки держави:

12.1. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є
надання інформації щодо дотримання ними однієї з таких
умов:

а) виробництво не менш як трьох років продукції, аналогіч*
ній основній продукції ВАТ «Верхньодніпровський завод по*
тужного радіобудування»;

б) споживання не менш як трьох років в своєму основному
виробництві продукції аналогічній продукції ВАТ «Верхньод*
ніпровський завод потужного радіобудування»;

в) виробництво не менш як трьох років продукції, аналогі*
чній тій, яка використовується в основному виробництві ВАТ
«Верхньодніпровський завод потужного радіобудування» як
основна сировина;

г) здійснення не менш як одного року безпосереднього ко*
нтролю на підприємствах, зазначених в п. а, б, в.

12.2. Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в поряд*
ку, які встановлені Положенням про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі приватизації та корпора*
тизації, та інформаційним повідомленням Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Дніпропе*
тровській області про проведення конкурсу з продажу па*

кета акцій ВАТ «Верхньодніпровський завод потужного ра*
діобудування», надати інформацію про осіб, пов’язаних з
ним відносинами контролю за господарською діяльністю
відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економі*
чної конкуренції».

12.3   До участі у конкурсі не допускаються покупці, що
подали інформацію про осіб, пов’язаних з ними відноси*
нами контролю, з якої неможливо встановити суб’єктів го*
сподарювання, що будуть контролювати подальшу  діяль*
ність  ВАТ «Верхньодніпровський  завод  потужного радіо*
будування».

12.4. Учасник конкурсу — нерезидент та підприємства з
іноземними інвестиціями повинні надати відомості про дже*
рела надходження коштів.

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

Претендент на участь у конкурсі підтверджує  свою відпо*
відність кваліфікаційним вимогам учасника документами, які
містять інформацію про те, що цей учасник дійсно дотриму*
ється однієї з указаних умов, а саме:

довідкою органів статистики про включення до Єдино*
го державного реєстру підприємств та організацій Укра*
їни;

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

копіями укладених договорів;
копіями податкових накладних;
копіями митних декларацій, тощо.
Ці документи претендент на участь у конкурсі подає у скла*

ді підтвердних документів.

Підсумки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Конотопський ремонтно$механічний завод»
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу

з продажу пакета акцій ВАТ «Конотопський ремонтно*
механічний завод», розташованого за адресою: Україна,
41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. Парківська, 18, код
за ЄДРПОУ 30640200.

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

Переможцем конкурсу визнано товариство з обме$
женою відповідальністю «Інженерна компанія «С» —
Пром».

Умови продажу пакета акцій:
покупець зобов’язується виконати фіксовані умови кон*

курсу, визначені його планом приватизації пакета акцій
ВАТ та Концепцією розвитку ВАТ «Конотопський ремонт*
но*механічний завод», яка є невід’ємною частиною до*
говору:

повністю погасити заборгованість ВАТ із заробітної плати
працівникам підприємства, загальна сума якої на 01.07.2004
становить 167 312,59 грн., протягом 30 днів з моменту пере*
ходу права власності на пакет акцій;

повністю погасити заборгованість до Пенсійного фонду,
Фонду соціального страхування, Фонду соцстраху від нещас*
них випадків та Фонду на випадок безробіття, загальна сума
якої на 01.07.2004 становить 141 346,04 грн., протягом 30 днів
з моменту переходу права власності на пакет акцій;

повністю погасити заборгованість ВАТ перед бюджетом
на загальну суму 140 231,85 грн. протягом 30 днів з моменту
переходу права власності на пакет акцій;

здійснити програму технічної реконструкції виробництва,
впроваджувати прогресивні технології ВАТ, які дозволять ви*
робляти продукцію обсягом 1 500 тис. грн. у рік;

не допускати розірвання трудових договорів з праців*
никами підприємства з ініціативи власника або уповнова*
женим ним органом протягом не менше 6 місяців від дня
переходу до нього права власності, за винятком звільнен*
ня на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю
України або вчинення працівником дій, за які законодавст*
вом передбачена можливість звільнення на підставі пунк*
тів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю
України;

зберігати кількість робочих місць;
дотримуватись тих видів економічної діяльності, які є на

дату підписання договору купівлі*продажу;
виконувати вимоги Закону України «Про захист економіч*

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

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

забезпечити витрати ВАТ на охорону праці не менше 0,5
відсотка від суми реалізованої продукції ВАТ на рік, здійсню*
вати роботи щодо захисту довкілля та дотримання екологіч*
них норм.

Пакет містить 1 793 160 штук акцій, що становить 75,36%
статутного фонду.

Початкова вартість пакета акцій — 450 000 гривень.
Кінцева ціна пакета акцій — 465 000 гривень.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

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

з продажу пакета акцій ВАТ «Пульсар», оголошення про який
було оприлюднено в газеті «Відомості приватизації» від
04.08.2004 № 30 (318).
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А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
ВАТ «Пульсар» розташоване за адресою: Україна, 30400,

Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Економічна, 27.
До продажу був запропонований пакет акцій розміром 99,94%

статутного фонду товариства та кількістю акцій 73 476 730 штук.
Код за ЄДРПОУ: 21316894.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 18 369 190 грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення кон*

курсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних то*
вариств, створених у процесі приватизації та корпорати*
зації, затвердженого спільним наказом Фонду державно*
го майна України, Антимонопольного комітету України, Дер*
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 року № 1908/11/271 та наказу Фонду державно*
го майна України конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Пу*
льсар» вважається таким, що не відбувся.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Верхньодніпровський завод потужного
радіобудування», яке має стратегічне значення для

економіки та безпеки держави таким, що не відбувся
Регіональним відділенням ФДМУ по Дніпропетровській об*

ласті підбито підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Верхньодніпровський завод потужного радіобудування»,
розташованого за адресою: Україна, 51600, Дніпропетровсь*
ка обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, 37.

Оголошення Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській області про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Верхньодніпровський
завод потужного радіобудування» надруковано в газеті «Ві*
домості приватизації» від 23.07.2004 № 28 (316).

Пакет акцій, який був запропонований до продажу містить
34 452 400 шт., що становить 100% статутного фонду ВАТ.

Код за ЄДРПОУ: 14313961.
Початкова вартість пакета акцій — 10 136 554,00 грн.
Номінальна вартість однієї акції —  0,25 грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур*

сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвер*
дженого спільним наказом Фонду державного майна Украї*
ни, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271,
конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Верхньодніпровський
завод потужного радіобудування» визнано таким, що не від*
бувся.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Закарпатській області про визнання
повторного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Міжгірський Агрокомплекс» таким, що не відбувся,
у зв’язку з відсутністю претендентів

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 5488934.
2. Юридична адреса: Закарпатська обл., Міжгірський ра*

йон, смт Міжгір’я, вул. Незалежності, 56.
3. Кількість акцій, запропонованих до продажу, — 2 467 440

шт., що становить 78,598% статутного фонду ВАТ.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 616 860,00 грн.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Закарпатській області про визнання
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Іршавський
райагротехсервіс» таким, що не відбувся, у зв’язку

з відсутністю претендентів
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00903759.
2. Юридична адреса: Закарпатська обл., Іршавський ра*

йон, м. Іршава, вул. Заводська, 7.
3. Кількість акцій, запропонованих до продажу, — 202 475

шт., що становить 27,401% статутного фонду ВАТ.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 171 749,00 грн.

Департамент спільних підприємств,
міждержавних майнових відносин та власності

за кордоном, т. 294"44"64

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Фонд державного майна України повідомляє: держа*
вна частка розміром 20% статутного фонду ТОВ «ІСМ»,
яке знаходиться за адресою: 82100, м. Дрогобич, вул.
Тураша, 20, код за ЄДРПОУ 14300674, приватизована
шляхом викупу співзасновником — ТОВ «WIRTH
Maschinen*und Bohrgerate*Fabrik GmbH» за 1 214 400,00
(один мільйон двісті чотирнадцять тисяч чотириста)
гривень.

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

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Окреме індивідуально визначене майно — котеджі № 1 (літ.
Ж) та № 2 (літ. З) оздоровчого комплексу «Таврія» за адре*
сою: м. Ялта (смт Форос), с. Олива, Південнобережне шосе,
1. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 760 678,80
грн., у т. ч. ПДВ — 126 779,80 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 135,5

м2 за адресою: м. Бровари, бульв. Незалежності, 2. Об’єкт
приватизовано юридичною особою за 233 434 грн. 80 коп., у
т. ч. ПДВ — 38 905 грн. 80 коп.

Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 50,6
м2 за адресою: м. Бровари, бульв. Незалежності, 2. Об’єкт
приватизовано фізичною особою за 80 781 грн. 60 коп., у т. ч.
ПДВ — 13 463 грн. 60 коп.

Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 105,1
м2 за адресою: м. Бровари, вул. Кирпоноса, 3. Об’єкт прива*
тизовано фізичною особою за 134 589 грн. 60 коп., у т. ч. ПДВ
— 22 431 грн. 60 коп.

Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 239,6
м2 за адресою: м. Бровари, вул. Кирпоноса, 3. Об’єкт прива*
тизовано фізичною особою за 310 486 грн. 80 коп., у т. ч. ПДВ
— 51 747 грн. 80 коп.

м. КИЇВ
Нежитловий будинок за адресою: вул. Волкова, 12, літ. Б.

Об’єкт приватизовано юридичною особою за 267 960,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 44 660,00 грн.

Нежитловий будинок за адресою: просп. Лісовий, 14, літ.
А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 264 600,00
грн., у т. ч. ПДВ — 44 100,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Горького, 16, літ.
А. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 139 200 грн., у
т. ч. ПДВ — 23 200 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Тарасівська, 19,
літ. Б. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 278 268
грн., у т. ч. ПДВ — 46 378 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: просп. 40*річчя Жов*
тня, 15а, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за
117 600 грн., у т. ч. ПДВ — 19 600 грн.

Аукціон
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Котел Е*1,9, що перебуває на балансі ВАТ «Житомирвод*
буд» ДП ПМК 67, за адресою: м. Житомир, вул. Заводська,
13. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 9 700 грн., у т.
ч. ПДВ — 1 616,67 грн.

Цілісний майновий комплекс — Ємільчинська спеціалізо*
вана будівельно*монтажна дільниця «Укрдезактиваціябуд»
за адресою: смт Ємільчине, вул. Курчатова, 6. Об’єкт прива*
тизовано фізичною особою за 16 670 грн.

Будинки щитові в кількості 5 одиниць, що перебувають на
балансі ВАТ «Житомирагротехніка», за адресою: смт Лазур*
не, база відпочинку «Волна». Об’єкт приватизовано фізич*
ною особою за 3 800 грн., у т. ч. ПДВ — 633,34 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину, що знаходиться на балансі ВАТ «Весело*

подільський цукровий завод», за адресою: м. Хорол, вул. Юр*
ченка, 31. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 4 800,00
грн., у т. ч. ПДВ — 800,00 грн.

Будівля павільйону побутових послуг, що знаходиться на
балансі ВАТ «Веселоподільський цукровий завод», за адре*
сою: м. Хорол, вул. Юрченка, 31а. Об’єкт приватизовано фі*
зичною особою за 3 850,00 грн., у т. ч. ПДВ — 641,66 грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівлі, споруди та обладнання випробувального полігону

(П майдан), що знаходяться на балансі Харківського держа*
вного приладобудівного заводу ім. Т. Г. Шевченка, за адре*
сою: Шевченківський район, с. Семенівка, вул. Польова, 1.
Об’єкт приватизовано юридичною особою за 87 687,60 грн.,
у т. ч. ПДВ — 14 614,60 грн.

Нежитлова будівля літ. А*1 загальною площею 630,4 м2, що
знаходиться на балансі Харківського державного приладо*
будівного заводу ім. Т. Г. Шевченка, за адресою: м. Харків,
вул. Селянська, 24. Об’єкт приватизовано юридичною осо*
бою за 716 445,00 грн., у т. ч. ПДВ — 119 407,50 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні, за конкурсом

Викуп
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлове приміщення магазину «Залізничник», що зна*
ходиться на балансі Криворізької дирекції залізничних пе*
ревезень ДП Придніпровська залізниця, за адресою: м. Кри*
вий Ріг, вул. Серафимовича, 76.

Нежитлове приміщення магазину № 2, що знаходиться на

балансі Криворізької дирекції залізничних перевезень ДП
Придніпровська залізниця, за адресою: м. Кривий Ріг, вул.
Серафимовича, 76.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення площею 109,7 м2 за ад*

ресою: м. Комсомольськ, вул. Леніна, 54.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом викупу (за наказом ФДМУ
від 20.09.2004 № 1936)

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої автостанції, що знаходиться на балансі

Луганського обласного автотранспортного управління і оре*
ндується МПП «Лайт», м. Перевальськ, вул. Кірова, 157.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення адміністративно*побутового кор*

пусу площею 701,6 м2, що знаходяться на балансі ДП «Хер*
сонська механізована дистанція вантажно*розвантажувальних
робіт» Одеської залізниці і орендуються ТОВ «Вантажко*
мерц», м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100.

Аукціон

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спеціальний автомобіль ЗІЛ*157*К ПАРМ № 74*38 ХАД,

що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське АТП № 16327», за
адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 88.

Спеціальний автомобіль ЗІЛ*157*К ПАРМ № 74*39 ХАД,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське АТП № 16327», за
адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 88.

Спеціальний автомобіль ЗІЛ*157*К ПАРМ № 74*40 ХАД,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське АТП № 16327», за
адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 88.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом продажу на аукціоні
(за наказом ФДМУ від 20.09.2004 № 1936)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля колишньої лікарні загальною площею

296,3 м2, що не увійшла до статутного фонду ВАТ «Красно*
сільський цукровий завод», Бершадський р*н, с. Красносіл*
ка, вул. Гагаріна, 18.

Споруди свинарника з обладнанням загальною площею 1 041,1
м2 (інв. № 104400), що знаходиться на балансі дочірнього
підприємства «Державне підприємство Вінницький завод
«Кристал», Вінницький р*н, с. Комарів.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення магазину, що знаходить*

ся на балансі ВАТ «Лисичанська сода», м. Лисичанськ, вул.
Октябрська, 2.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення адміністративно*побутового кор*

пусу площею 55,7 м2, що знаходяться на балансі ДП «Херсон*
ська механізована дистанція вантажно*розвантажувальних
робіт» Одеської залізниці і орендуються ЗАТ «Оболонь», м.
Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 100.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване напівпідвальне приміщення площею 200,4 м2,

що знаходиться на балансі ВАТ «Одеський завод радіально*
свердлильних верстатів», м. Одеса, вул. Середньофонтансь*
ка, 47/51.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення загальною площею 130,3 м2 колиш*

нього пожежного депо (літ. Ш*2), що знаходяться на балансі
ВАТ «Харківський завод «Кондиціонер», м. Харків, пр. Мос*
ковський, 257.

Нежитлова будівля магазину (літ. А*1) загальною площею 166,2
м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Птахофабрика «Кургансь*
ка», Балаклійський р*н, с. П’ятигірське, вул. Перемоги, 7а.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом продажу за конкурсом
(за наказом ФДМУ від 20.09.2004 № 1936)

м. Київ
Цілісний майновий комплекс Державного підприємства за*

воду «Побутмаш», м. Київ, вул. Кіровоградська, 38/58.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні майна, що належить

Автономній Республіці Крим, — групи інвентарних
об’єктів колишньої кролікоферми, що не увійшла

до статутного фонду АТОВ «Сімферопольське»
(вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів колишньої кролі*
коферми, що не увійшла до статутного фонду АТОВ «Сімфе*
ропольське».
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Адреса: Сімферопольський район, с. Строганівка, вул. Під*
гірна, 29.

Балансоутримувач: АТОВ «Сімферопольське», код за ЄДРПОУ
30833726, адреса: Сімферопольський район, с. Трудове, вул.
Паркова, 18.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 21 700,00 грн.
ПДВ — 4 340,00 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 26 040,00 грн.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою будівлі і споруди

у складі:
будівля контори з прибудовою, одноповерхова з каменю*

черепашнику загальною площею 43 м2, рік будівництва —
1971, є електропостачання і грубне опалення;

три будівлі крільчатника — одноповерхові з каменю*
черепашнику загальною площею 1155,8 м2, у тому числі: літ. А
— 482,2 м2, літ. Б — 334,1 м2, літ. У — 339,5 м2, є електропоста*
чання;

сарай — одноповерхова дерев’яна каркасно*дощата буді*
вля загальною площею 61,5 м2, є електропостачання;

убиральня каркасно*дощата загальною площею 0,9 м2;
огородження із сталевої оцинкованої рулонної сітки дов*

жиною 446 поч.м і з азбестоцементних хвилястих листів до*
вжиною 40 пог. м, ворота з хвірткою сталеві ґратчасті загаль*
ною площею 10,3 м2.

Умови продажу:
утримання об’єкта в належному санітарно*технічному стані

і дотримання правил пожежної безпеки відповідно до чинно*
го законодавства;

питання  приватизації та оренди земельної ділянки поку*
пець вирішує самостійно у відповідних органах місцевого
самоврядування згідно з чинним законодавством.

Засоби платежу за об’єкт — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви для участі у конкурсі у сумі 17

гривень і оплата за об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37187020016362, одержувач: Фонд майна Автономної Респуб*
ліки Крим, реквізити: Управління Державного казначейства в
АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Кошти у розмірі 2 604 гривень, що становить 10% від поча*
ткової вартості продажу об’єкта, вносяться на р/р №
37323000016362, одержувач — Фонд майна АРК, реквізити:
Управління Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь,
код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

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

Аукціон відбудеться 2 листопада 2004 о 12.00 за ад$
ресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
Фонд майна АРК.

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

Довідки за адресою: Фонд майна Автономної Республіки
Крим, 95015, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, каб.
37, тел. 241*319.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

будівлі кафе «Околиця», що знаходиться на балансі
Кримської дирекції залізничних перевезень

Назва об’єкта: будівля кафе «Околиця», що знаходиться на
балансі Кримської дирекції залізничних перевезень.

Адреса: м. Джанкой, вул. Островського, 1.
Балансоутримувач: Кримська дирекція залізничних пере*

везень Придніпровської залізниці, код за ЄДРПОУ 01074868,
адреса: м. Сімферополь, вул. Павленка, 34.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 103 711  грн.
ПДВ — 20 742,20 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 124 453,20 грн.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована

будівля з цокольним поверхом загальною площею 387,2 м2,
1986 року будівництва. Є системи холодного водопостачан*
ня, господарської фекальної каналізації, припливно*витяжної
вентиляції, електропостачання і освітлення, а також система
телефонного зв’язку. Будівля відключена від мереж водопо*
стачання, газопостачання, електропостачання.

До будівлі прибудована котельня загальною площею 7,9 м2.
Умови продажу:  подальше використання об’єкта визначає

покупець; утримання об’єкта в належному санітарно*
технічному стані і дотримання правил пожежної безпеки від*
повідно до чинного законодавства.

Питання приватизації або оренди земельної ділянки поку*
пець вирішує самостійно у відповідних органах місцевого
самоврядування згідно з чинним законодавством.

Засоби платежу за об’єкт — кошти.
Плата за реєстрацію заяви для участі в конкурсі в сумі 17

гривень і оплата за об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37182500900001, одержувач: Фонд майна Автономної Респуб*
ліки Крим, реквізити: Управління Державного казначейства в
АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Кошти в розмірі 12 445 гривень, що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на р/р №
37310000000002, одержувач Фонд майна АРК, реквізити:
Управління Державного казначейства в АРК м. Сімферополь,
код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

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

Аукціон відбудеться 2 листопада 2004 об 11.00 за ад$
ресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
Фонд майна АРК.

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

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

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — одноповерхової будівлі Липовецького
відділення АК АПБ «Україна» загальною площею 298,7 м2

(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: одноповерхова будівля Липовецького від*

ділення АК АПБ «Україна» загальною площею 298,7 м2 (разом
з меблями, обладнанням та іншим майном).

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

Адреса об’єкта: Вінницька обл., м. Липовець, вул. Леніна, 12.
Відомості про об’єкт:
одноповерхова цегляна будівля з шиферним покриттям за*

гальною площею 298,7 м2, у т. ч. підвальне приміщення зага*
льною площею 11,8 м2. Рік побудови — 1964. Меблі, облад*
нання та інше майно в кількості 92 шт. Земельна ділянка окре*
мо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 54 879,72 грн., ПДВ
— 10 975,95 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
65 855,67 грн.

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

муватися санітарних норм та правил пожежної безпеки згід*
но з чинним законодавством України;

об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим
юридичним та фізичним особам без збереження умов, на
яких він був придбаний;

питання землекористування покупець вирішує з органами
місцевого самоврядування після укладання договору купівлі*
продажу згідно з чинним законодавством;

покупець зобов’язаний у 2*місячний термін відшкодувати
витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

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

Грошові кошти в розмірі 6 585,57 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій обла*
сті № 37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.

Заяви на участь в аукціоні приймаються до  25.10.2004 вклю*
чно.

Аукціон відбудеться 29.10.2004 за адресою: м. Вінни$
ця, вул. Гоголя, 10 (вінницька філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів») о 10.00.

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

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

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — будівель та майна хлібопекарні, що
знаходяться на балансі Королівського державного

виробничо$комерційного підприємства ДКВП «Гудок»
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта:  будівлі та майно хлібопекарні.
Місцерозташування: Закарпатська область, Виноградівсь*

кий р*н, смт Королеве, вул. Комсомольська, 1.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: однопове*

рхова будівля хлібопекарні з кочегаркою (літ. А — Б) 1940
року побудови, загальною площею приміщень 295,9 м2; кон*
тора (літ. В) загальною площею приміщень 33,2 м2; склад (літ.
Г) загальною площею приміщень 39,8 м2, дворова вбиральня
(літ. Д) та сім одиниць обладнання, а саме: піч ФТЛ*2*66 1983
року випуску, піч ФТЛ — 2*20 1983 року випуску, жарочна ша*
фа 2001 року випуску, електронагрівач 2000 року випуску, жа*
рочна шафа 2001 року випуску,  електрощит, шафа розстою
та малоцінний інвентар.

Розмір земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, —
0,152 га.

Вартість продажу об’єкта без  урахування ПДВ — 31 480,79
грн., ПДВ — 6 296,16 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
37 776,95 грн.

Умови продажу:
умови подальшого використання покупець вирішує само*

стійно;
дотримання санітарно*екологічних норм під час експлуа*

тації об’єкта;
протягом 30 днів з моменту підписання договору купівлі*

продажу покупець зобов’язаний відшкодувати органу при*
ватизації витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до прива*
тизації; провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної інвен*
таризації (БТІ);

питання землекористування вирішується покупцем само*
стійно після укладання договору купівлі*продажу згідно з чин*
ним законодавством;

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

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

Грошові кошти в розмірі 3 777,70  грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховується на р/р №

37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Зака*
рпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 316.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь*
ка область, Виноградівський р*н, смт Королеве, вул. Комсо*
мольська, 1.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — цілісного майнового комплексу
державного підприємства «Майданський завод

пластмас»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс державного

підприємства «Майданський завод пластмас».
Адреса об’єкта: Закарпатська обл., Міжгірський р*н, с.

Майдан, вул. Верховинська, 24.
До складу нерухомості об’єкта входять: двоповерхова буді*

вля виробничого корпусу №1 1971 року побудови, загальною
площею приміщень 1 248,41 м2, триповерхова будівля виро*
бничого корпусу з побутовими приміщеннями № 2 1975 року
побудови загальною площею приміщень 5 549,07 м2; однопо*
верхова будівля компресорної станції 1988 року побудови за*
гальною площею 113,97 м2; одноповерхова будівля насосної
станції загальною площею 98,6 м2; одноповерхова будівля
станції біологічного очищення на 100 м3 1980 року побудови
загальною площею 98,02 м2; одноповерхова будівля насосно*
каналізаційної станції 1980 року побудови загальною пло*
щею 88,55 м2;  очисні споруди; автодороги і проїзди; огорожа
території, мережа водопостачання; та 41 одиниця обладнан*
ня (преси гідравлічні, термопластавтомати, свердлильні ве*
рстати, машини ливарні та ін.).

Площа земельної ділянки: 2,31 га.
Очисні споруди та мережа водопостачання, призначені для

виробничих потреб об’єкта, є замкненими. Автомобільні до*
роги і проїзди належать підприємству до першого розгалу*
дження їх за межами території об’єкта.

Заборгованість станом на 31.05.2004, тис. грн:
дебіторська заборгованість —  3,8;
кредиторська заборгованість — 32,4.
Виробнича діяльність об’єкта припинена з 01.01.2003.
Рентабельність: за 2001 р. —16,7%, за 2002 р. — 33,1%.
Кількість працівників: 18.
Початкова вартість продажу об’єкта — 849 000,00 грн.
Умови продажу:
1. Можливе перепрофілювання об’єкта.
2. Протягом шести місяців від дня переходу до покупця  права

власності  на об’єкт приватизації не допускати звільнення пра*
цівників приватизованого об’єкта з ініціативи покупця.

3. Експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до саніта*
рно*технічних, пожежних та екологічних норм.

4. Провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної інвента*
ризації (БТІ).

5. З моменту підписання договору купівлі*продажу поку*
пець стає правонаступником усіх прав та обов’язків держав*
ного підприємства «Майданський завод пластмас».

Питання землекористування покупець вирішує самостійно
з органами місцевого самоврядування згідно з чинним за*
конодавством.

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

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

Грошові кошти в розмірі 84 900,00 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховується на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Зака*
рпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн.
316.

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта, що

належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, – комплексу

будівель, споруд та майна паливного складу № 2
(початкова вартість продажу знижена на 30%)

Назва об’єкта: комплекс будівель, споруд та майна палив*
ного складу № 2, що знаходиться на балансі ЗАТ «Закарпат*
ське облпаливо».

Адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Дем’яна, 2.
Характеристика об’єкта: до складу нерухомості об’єкта вхо*

дять: прохідна (літ. А) загальною площею приміщень 13,4 м2;
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двоповерховий адмінбудинок  (літ. Б) загальною площею при*
міщень 307,3 м2; одноповерхова будівля котельні (літ. В) зага*
льною площею приміщень 24,38 м2; одноповерхова будівля
гаражів з майстернями (літ. Г) загальною площею примі*
щень 789,1 м2; одноповерхова будівля вагової загальною пло*
щею 166,1 м2 з прибудованими навісами над 15 та 30 тонни*
ми автомобільними вагами (літ. Д); будівля складу (літ. Е)
загальною площею приміщень 95,8 м2; одноповерхова будів*
ля навісу для рубання дров (літ. Ж) загальною площею 60,3
м2; будівля складу (літ. З) загальною площею приміщень 122,7
м2; двоповерховий адмінбудинок (літ.І) загальною площею
58,2 м2; під’їзна залізнична гілка з естакадою загальною до*
вжиною 424 пог. м, у тому числі  естакада довжиною — 96 пог.
м, висотою 1,8 м; асфальтобетонні майданчики площею 8 200
м2 та під’їзні дороги площею 1 500 м2; огорожа території  ви*
конана з металевої сітки в рамках по залізобетонних стовпах
загальною довжиною 612 пог. м; автозаправна станція (АЗС),
яка складається з трьох резервуарів зовнішнього розміщен*
ня  загальним об’ємом 18 м3; пожежна водойма; низьковоль*
тна лінія зовнішнього освітлення. Територія паливного скла*
ду облаштована декоративними зеленими насадженнями,
партерними та звичайними газонами.

До складу рухомого майна об’єкта входять автомобілі ГАЗ*63;
САЗ*3503; ЗИЛ*130; тракторний навантажувач ТО *30 та об*
ладнання.

Площа земельної ділянки: 2,8 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 705 123,30 грн.
ПДВ — 141 024,66 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 846 147,96

грн.
Умови продажу:
дотримання санітарно*екологічних норм під час експлуа*

тації об’єкта;
провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної інвентари*

зації (БТІ);
питання землекористування вирішується покупцем само*

стійно після укладання договору купівлі*продажу згідно з чин*
ним законодавством.

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

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

Грошові кошти в розмірі 84 614,80 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

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

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Дем’яна, 2.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта, що

належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, — комплексу

будівель, споруд та майна паливного складу № 38,
що знаходиться на балансі ЗАТ «Закарпатське

облпаливо» ( початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: комплекс будівель, споруд та майна палив*

ного складу № 38.
Адреса: Закарпатська обл., смт Воловець, вул. Суворова, 3.
Характеристика об’єкта: до складу нерухомості об’єкта вхо*

дять: одноповерхова цегляна будівля контори (літ. А) загаль*
ною площею приміщень 34,03 м2; дворова дерев’яна вбира*
льня на одне вічко (літ. В); асфальтобетонні майданчики за*
гальною площею 1 500 м2; механічні автоваги РП*15, ванта*
жопідйомністю 15 т;

До складу рухомого майна об’єкта входить тракторний на*
вантажувач марки ЕО*2621, 1994 року випуску.

Площа земельної ділянки: 0,37 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 23 398,90 грн.
ПДВ — 4 679,78 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 28 078,68

грн.
Умови продажу:
дотримання санітарно*екологічних норм під час експлуа*

тації об’єкта;
провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної інвентари*

зації (БТІ);
питання землекористування вирішується покупцем само*

стійно після укладання договору купівлі*продажу згідно з чин*
ним законодавством.

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

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

Грошові кошти в розмірі 2 807,87 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

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

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
Закарпатська обл., смт Воловець, вул. Суворова, 3.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — цілісного майнового комплексу
Королівського державного комерційно$виробничого

підприємства «Гудок»
(початкова вартість продажу знижена на 30%)

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Королівське
державне комерційно*виробниче підприємство «Гудок».

Адреса: Виноградівський р*н, смт Королеве, вул. Котовсь*
кого, 2.

Призначення об’єкта: роздрібна торгівля, виробництво хлі*
ба та хлібобулочних виробів.

До складу нерухомості об’єкта входять: двоповерхова буді*
вля магазину «Темп» та вбиральня 1952 року побудови. Дво*
поверхова будівля магазину «Темп» площею забудови 184,7
м2, загальною площею приміщень 365 м2. На першому повер*
сі розміщено магазин зі складськими приміщеннями, на дру*
гому поверсі —  адміністративні приміщення.

Убиральня загальною площею 27,7 м2, стіни цегляні, покрі*
вля металева.

Характеристика конструкцій двоповерхової будівлі магази*
ну «Темп»: стіни та перегородки цегляні, фундамент бутобе*
тонний стрічковий, покрівля шиферна, підлоги бетонні, пли*
точні, дощаті,  оздоблення — фарбування водяними суміша*
ми. Внутрішні системи інженерного устаткування в будівлі —
електропостачання, пічне опалення, водопровід, каналізація.

До складу рухомого майна об’єкта входять автомобіль ГЗСА*
3704, 3 касові апарати, персональний комп’ютер, копір
«Сanon», меблі.

Площа земельної ділянки: 0,113 га.
Кількість робочих місць: 6 одиниць.
Заборгованість станом на 29.02.2004, тис. грн.:
дебіторська заборгованість — 73,6;
кредиторська заборгованість — 47,9.
Торгово*виробнича діяльність об’єкта приватизації при*

пинена з 25.02.2003.
Початкова  вартість продажу об’єкта — 58 625,00 грн.
Умови продажу.
1. Можливе перепрофілювання об’єкта.
2. Збереження протягом одного року кількості робочих

місць.
3. Експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до саніта*

рно*технічних, пожежних та екологічних норм.
4. Провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної інвента*

ризації (БТІ).
5. З моменту підписання договору купівлі*продажу покупець

стає правонаступником всіх прав та обов’язків Королівського
державного комерційно*виробничого підприємства «Гудок».

Питання землекористування покупець вирішує самостійно
з органами місцевого самоврядування згідно з чинним за*
конодавством.

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

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

Грошові кошти в розмірі 5 862,50 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Зака*
рпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 316.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь*
ка область, Виноградівський р*н, смт Королеве, вул. Котов*
ського, 2.

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

ІВАНО$ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної форми

власності — групи інвентарних об’єктів колишнього
військового містечка № 2

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів колишнього вій*
ськового містечка № 2, що знаходиться на балансі господар*
ського управління Коломийської РДА і орендується ТОВ «Бу*
дівельна компанія «Столиця*Захід»

Місцезнаходження об’єкта: м. Коломия,  вул. Довбуша.
Балансоутримувач: господарське управління Коломийсь*

кої РДА.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 26055056.

Місцезнаходження балансоутримувача: 78200, м. Коломия,
вул. Верещинського, 17.

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: казарма № 12;
корпус № 17; їдальня № 8; столова клуб (чайна); штаб № 18; клуб
№ 20; склад № 46; навіс; склад № 7; склад № 25; склад № 59;
склад № 3; склад № 57; склад*лазня № 1; котельня № 5; майсте*
рня № 68; ГРП № 60; вбиральня № 58; прохідна ККП — 2 шт.;
прохідна КТП; овочевий склад; приміщення автопарку; лазня з
котельнею (при автопарку); будівля № 19; склад автопарку; мета*
леві листи на огорожі; плити аеродромні (на дорозі); плити на
огорожі; плити дорожні; плити огорожі профільні; естакада.

Вартість продажу без ПДВ — 719 774 грн., ПДВ — 143 954
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
863 728 грн.

Умови продажу:
без збереження спеціалізації;
питання землекористування вирішується покупцем само*

стійно після укладання договору купівілі*продажу згідно з чин*
ним законодавством.

Договір оренди зберігає силу для нового власника, термін
дії договору до 15.01.2005.

Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному від$
діленні через 30 днів після публікації цієї інформації.

Кінцевий термін прийняття заяв — за три дні до дати про*
ведення аукціону.

Учасники аукціону перераховують Регіональному відділенню
ФДМУ по Івано*Франківській області (код установи за ЄДРПОУ
13660726) в банк УДК в Івано*Франківській області, МФО 836014:

за реєстрацію заяви 17 грн. на рахунок № 37180500900001,
86 373 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від початкової

вартості об’єкта приватизації, на рахунок № 37314913660726.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем

його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
в Регіональному відділенні ФДМУ по Івано*Франківській об*
ласті за адресою: м. Івано*Франківськ, вул. Січових Стріль*
ців, 15, каб. 307, тел. 2*57*44.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

форми власності — будівлі їдальні ПТО
(зі знижкою початкової вартості на 20%)

Назва об’єкта: будівля їдальні ПТО, що знаходиться на ба*
лансі вагонного депо Коломия.

Місцезнаходження об’єкта: 76000, м. Івано*Франківськ, с.
Хриплин, вул. Марковецька, 5.

Балансоутримувач: вагонне депо Коломия Львівської дер*
жавної залізниці.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01071019.
Місцезнаходження балансоутримувача: 78200, м. Коломия,

вул. М. Кривоноса, 5.
Відомості про об’єкт: цегляна одноповерхова будівля пло*

щею 689,7 м2.
Земельна ділянка не виділена.
Вартість продажу без ПДВ — 307 225 грн., ПДВ — 61 455

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

368 670 грн.
Умови продажу:
без збереження спеціалізації;
покупець відшкодовує витрати, пов’язані з виготовленням

техдокументації.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно

після укладання договору купівлі*продажу.
Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному від$

діленні через 30 днів після публікації цієї інформації.
Кінцевий термін прийняття заяв — за три дні до дати про*

ведення аукціону.
Учасники аукціону перераховують Регіональному відділен*

ню ФДМУ по Івано*Франківській області (код установи за
ЄДРПОУ 13660726) в банк УДК в Івано*Франківській області,
МФО 836014:

за реєстрацію заяви 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації на рахунок №
37180500900001,

36 867 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, на рахунок № 37314913660726.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
в Регіональному відділенні ФДМУ по Івано*Франківській об*
ласті за адресою: м. Івано*Франківськ, вул. Січових Стріль*
ців, 15, каб. 307, тел. 2*57*44.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі недіючої лазні, що

знаходиться на балансі ВАТ «Перше Травня»
Код за ЗКПО баласоутримувача та його адреса: 05406296,

68811, Одеська область, Ренійський район, с. Лиманське, вул.
Шкільна, 6б.

Назва об’єкта: будівля недіючої лазні.
Адреса: 68811, Одеська область, Ренійський район, с. Ли*

манське, вул. Комсомольська, 64а.
Інформація про об’єкт та земельну ділянку: об’єкт склада*

ється з одноповерхової кам’яної будівлі площею 211,2 м2, уби*
ральні площею 1,13 м2 та сараю площею 1,89 м2, не огоро*
джено. Рік будівництва — 1989. Земельна ділянка окремо не
виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 3 590,82 грн.
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ПДВ: 718,18 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

4 309,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець.
Утримання об’єкта та прилеглої території у належному са*

нітарно*технічному стані.
Відшкодування Регіональному відділенню ФДМУ по Оде*

ській області витрат, пов’язаних з виготовленням технічної
документації БТІ.

Питання відведення земельної ділянки під придбаний об’*
єкт вирішуватиметься покупцем після укладання договору ку*
півлі*продажу об’єкта згідно з чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17.00 грн. та розраху*
нки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде*
ській області. Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про*
дажу об’єкта, що становить 430,90 грн., вноситься на р/р №
37316006000102, МФО 828011; код 20984091, банк УДК у Оде*
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.

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

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіональ*
ного відділення Фонду державного майна України по Одесь*
кій області. Додаткову інформацію можна отримати за те*
лефоном 728*72*62 та у службі з організації та проведення
аукціону — філії ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» — Одеський аукціонний центр.

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведення аукціону: філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» — Одеський аукціонний центр,
адреса: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, 2*й поверх, тел.
728*72*23.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

нежитлового приміщення першого поверху
(магазину), що знаходиться на балансі ВАТ

«Одеський завод поршневих кілець»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 00235878,

65033, м. Одеса, вул. Желябова, 4.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення першого поверху

(магазин).
Адреса об’єкта: 65029, м. Одеса, вул. Старопортофранків*

ська, 117.
Інформація про об’єкт: об’єкт розташований на першому

поверсі чотириповерхового житлового будинку. Площа при*
міщень 46,8 м2. Забезпечено електро* та теплопостачання. У
теперішній час не використовується. Земельна ділянка окре*
мо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 73 570,00 грн.
ПДВ — 14 714,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

88 284,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає

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

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розраху*
нки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде*
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про*
дажу об’єкта, що становить 8 828,40 грн., вноситься на р/р №
37316006000102, МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Оде*
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.

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

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» об 11$й годині за адре$
сою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 (актовий зал інсти$
туту «Південмедбіосинтез»), 2$й поверх.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіональ*
ного відділення Фонду державного майна України по Одесь*
кій області. Додаткову інформацію можна отримати  за те*
лефоном 728*72*62 та у службі з організації та проведення
аукціону — ТОВ «Регіональне відділення з продажу земель».

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведення аукціону: ТОВ «Регіональне відді*
лення з продажу земель», м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, офіс
414, тел. 760*16*96.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі магазину № 71

Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: будівля магазину № 71.
Адреса: 41851, Сумська обл., Білопільський р*н, ст. Віри, с.

Білани, вул. Привокзальна, б/н.

Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлі*
бозавод «Залізничник», 42600, Сумська обл., м. Тростянець,
пров. Гаївський, 2б.

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окрема одно*
поверхова цегляна будівля, площа  приміщень — 36,3 м2, пло*
ща земельної ділянки 164 м2.

Вартість продажу без ПДВ — 3 104 грн., ПДВ — 620, 8 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

3 724,8 грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець ви*

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

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

Грошові кошти в розмірі 372,5 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіона*
льного відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 25 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведено 29 жовтня 2004 року об 11.00

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового приміщення

площею 31,1 м2

Код за  ЄДРПОУ: 00218331.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 31,1 м2.
Адреса: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Будівельни*

ків, 12.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Ко*

нотопський арматурний завод», 41600, Сумська обл., м. Ко*
нотоп, вул. Вирівська, 60.

Відомості про будівлю та земельну ділянку: вбудоване не*
житлове приміщення (літ. А*5) площею 31,1 м2, земельна ді*
лянка окремо не виділялась.

Вартість продажу без  ПДВ — 6 500 грн., ПДВ — 1 300 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

7 800 грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець ви*

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

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

Грошові кошти в розмірі 780 грн., що становить 10% від
початкової вартості  продажу, вносяться на рахунок Регіона*
льного відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 25 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведено 29 жовтня 2004 року об 11.00

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

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

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні групи інвентарних об’єктів
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, що знаходиться

на балансі ВАТ «Мурафський цукровий завод», у складі: буді*
вля магазину, літ. Б*1, загальною площею 165,6 м2; будівля
складу магазину, літ. В*1, загальною площею 77,2 м2; огорожа.

Адреса об’єкта: Харківська обл., Краснокутський р*н, с. Му*
рафа, вул. Театральна, 4а.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 373238, ВАТ «Мурафсь*
кий цукровий завод», 62020, Харківська обл., Краснокутсь*
кий р*н, с. Мурафа.

Відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів, у складі:
будівля магазину, літ. Б*1, загальною площею 165,6 м2; будівля
складу магазину, літ. В*1, загальною площею 77,2 м2; огорожа.

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

Вартість продажу без ПДВ — 13 400 грн., ПДВ — 2 680 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

16 080 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Умови подальшого використання визначає покупець.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по*

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

об’єкта до приватизації.
4. Ужити заходів щодо оформлення земельної ділянки.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими

коштами.

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

Грошові кошти в розмірі 1 608 грн., що становить 10 відсо*
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо*
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській об*
ласті на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів:
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

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

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

Аукціон буде проведено об 11.00 29 жовтня 2004 року
в приміщенні Харківського аукціонного центру — філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шаті$
лова Дача, 4.

Останній день приймання заяв — 25 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу*

вання.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  зі зниженням
початкової вартості на 30%  —  будівлі філії АКАБ

«Україна» загальною площею 67,9 м2

Назва об’єкта: будівля філії АКАБ «Україна» загальною пло*
щею 67,9 м2 (об’єкт приватизується разом з меблями, обла*
днанням та іншим майном).

Адреса об’єкта: 62560, Харківська обл., Вовчанський р*н,
смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 5.

Балансоутримувач: 09351468, Харківська дирекція АК АПБ
«Україна», адреса: 61057, м. Харків, пров. Мар’яненка, 4.

Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля літ А*1,
загальною площею 67,9 м2, рік забудови — 1966, з цегляним
парканом та металевими воротами.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена, питання оренди або постійного користування
земельною ділянкою покупець вирішує самостійно після укла*
дання договору купівлі*продажу.

Вартість продажу без ПДВ — 23 778,30 грн. (знижено на
30%), ПДВ — 4 755,66 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
28 533,96 грн.

 Умови продажу об’єкта.
1. Умови подальшого використання визначає покупець.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по*

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

об’єкта до приватизації.
4. Ужити заходів щодо закріплення земельної ділянки від*

повідно до вимог чинного законодавства протягом одного
року.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.

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

Грошові кошти в розмірі 2 853,40 грн., що становить 10 від*
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо*
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській об*
ласті на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Ре*
гіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха*
рків, Держпром, 3*й під’їзд, 1*й поверх, к. 206, телефон для
довідок 705*18*48. Заяви за встановленою органом прива*
тизації формою від юридичних та фізичних осіб прийма*
ються за адресою: м. Харків, Держпром, 3*й під’їзд, 1*й по*
верх, к. 206, телефон для довідок 705*18*48.

Аукціон буде проведено об 11$й годині 29 жовтня 2004
року в приміщенні Харківського аукціонного центру —
філії Державної акціонерної компанії «Національна ме$
режа аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул.
Шатілова Дача, 4.

Останній день приймання заяв —  25 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу*

вання.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням

початкової вартості на 30% автомобілів
Назва об’єкта: автомобілі, що знаходяться на балансі ВАТ

«Харківське АТП № 16363».
Адреса об’єкта: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Балансоутримувач: 01332106, ВАТ «Харківське АТП №16363»,

61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Відомості про об’єкт: автомобілі: ЗІЛ*431410 ШЧ*ВЦП*3,6
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№ 258*09 ХА, 1988 рік випуску; ЗІЛ*431610 ШЧ*ВЦП*3,6
№99*59 ХАН, 1987 рік випуску; ГАЗ*5312 ШЧ*ВЦП*3,6
№08*52 ХАЧ, 1989 рік випуску; ГАЗ*3307 ШЧ*ВЦП*3,6 №23*67
ХАЧ, 1990 рік випуску; ГАЗ*3307 ШЧ*ВЦП*3,6 №36*54 ХАЦ,
1992 рік випуску.

Вартість продажу без ПДВ — 15 435 грн. (знижено на 30%),
ПДВ — 3 087 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
18 522 грн.

 Умови продажу об’єкта.
1. Умови подальшого використання визначає покупець.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по*

вної вартості.
3. 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: Регіо*
нальне відділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 1 852,20 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, пере*
раховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківсь*
кій області на р/р №37317000140001 в УДК у Харківській об*
ласті, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач ко*
штів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональ*
не відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою:
м. Харків, Держпром, 3*й під’їзд, 1*й поверх, к. 206, теле*
фон для довідок 705*18*48. Заяви за встановленою орга*
ном 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$й годині 29 жовтня 2004
року в приміщенні Харківського аукціонного центру —
філії Державної акціонерної компанії «Національна ме$
режа аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул.
Шатілова Дача, 4.

Останній день приймання заяв — 25 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу*

вання.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням

початкової вартості на 30% будівлі колишньої лікарні
літ. А$2 загальною площею 392,3 м2

Назва об’єкта: будівля колишньої лікарні літ. А*2 загаль*
ною площею 392,3 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Конг*
ресівське».

Адреса об’єкта: 62214, Харківська обл., Золочівський р*н,
с. Олександрівка, вул. Чадунелі, 5.

Балансоутримувач: 00387074, ВАТ «Конгресівське», 62214,
Харківська обл., Золочівський р*н, с. Олександрівка.

Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля лікар*
ні літ. А*2 загальною площею 392,3 м2, рік забудови — 1964.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділена, питання оренди або постійного користування
земельною ділянкою покупець вирішує самостійно після укла*
дання договору купівлі*продажу.

Вартість продажу без ПДВ — 14 630 грн. (знижено на 30%),
ПДВ — 2 926 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
17 556 грн.

 Умови продажу об’єкта.
1. Умови подальшого використання визначає покупець.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по*

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

об’єкта до приватизації.
4. Ужити заходів щодо закріплення земельної ділянки від*

повідно до вимог чинного законодавства протягом одного
року.

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: Регіо*
нальне відділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 1 755,60 грн., що становить 10 від*
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо*
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській об*
ласті на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Ре*
гіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Ха*
рків, Держпром, 3*й під’їзд, 1*й поверх, к. 206, телефон для
довідок 705*18*48. Заяви за встановленою органом прива*
тизації формою від юридичних та фізичних осіб прийма*
ються за адресою: м. Харків, Держпром, 3*й під’їзд, 1*й по*
верх, к. 206, телефон для довідок 705*18*48.

Аукціон буде проведено об 11$й годині 29 жовтня 2004
року в приміщенні Харківського аукціонного центру —
філії Державної акціонерної компанії «Національна ме$
режа аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул.
Шатілова Дача, 4.

Останній день приймання заяв —  25 жовтня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу*

вання.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на  аукціоні  будівлі

овочесховища (знижка на 29,9%)
Назва об’єкта: будівля  овочесховища.
Адреса: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.Рампова,18.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт:  Шепе*

тівське  ДТВПРП «Залізничник».
Відомості про об’єкт: будівля загальною площею примі*

щень 456,7 м2, земельна ділянка окремо під будівлю не  виді*
лена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 472 грн.,  ПДВ —
1 118 грн.

Початкова вартість продажу  з урахуванням ПДВ —
5 590 грн.

Умови продажу:
відшкодування витрат, пов’язаних з виготовленням техніч*

ної документації;
покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовив*

ся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі –
продажу, грошові кошти в розмірі 559 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта, не повертаються.

 Аукціон буде проведено 9 листопада 2004 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в Регіо$
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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

Грошові кошти в розмірі 559 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, перераховуються до Регіона*
льного відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хме*
льницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі складу тари

(знижка на 29,3%)
Назва об’єкта: будівля  складу тари.
Адреса:  Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Рампова, 18.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт:  Шепе*

тівське  ДТВПРП «Залізничник».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною пло*

щею приміщень 61,8 м2, земельна ділянка окремо під будівлю
не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ  — 1 760 грн., ПДВ — 440
грн.

Початкова вартість продажу  з урахуванням ПДВ —
2 200 грн.

Умови продажу:
відшкодування витрат, пов’язаних з виготовленням техніч*

ної документації;
покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовив*

ся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі*
продажу, грошові кошти в розмірі 220 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта, не повертаються.

Аукціон буде проведено 9 листопада 2004 року о 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в Регіо$
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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

Грошові кошти в розмірі 220 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, перераховуються до Регіона*
льного відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хме*
льницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  будівлі складу солі

(знижка на 29%)
Назва об’єкта: будівля  складу солі.
Адреса: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Рампова, 18.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт:  Шепе*

тівське  ДТВПРП  «Залізничник».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною пло*

щею приміщень 73,5 м2, земельна ділянка окремо під будівлю
не  виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 416 грн., ПДВ — 604
грн.

Початкова вартість продажу  з врахуванням ПДВ — 3 020
грн.

Умови продажу:
відшкодування витрат, пов’язаних з виготовленням техніч*

ної документації;
покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовив*

ся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі*
продажу, грошові кошти в розмірі 302 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта, не повертаються.

Аукціон буде проведено 9 листопада 2004 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в Регіо$
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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

Грошові кошти в розмірі 302 грн., що становить 10% від
вартості продажу, перераховуються до Регіонального відді*
лення ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хмельницькій
області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

Інформаційне повідомлення Регіонального відділення
по Дніпропетровській обл. про продаж на аукціоні об’єк*
та групи А: будівлі колишньої їдальні, що знаходиться
на балансі ДП «Учбово*виробничий комбінат «Кривбас*
буд» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 5,
надруковане у газеті «Відомості приватизації» від
08.09.2004 № 35 (323), вважати недійсним у зв’язку з
призупиненням приватизації.

В інформаційному повідомленні Регіонального відді*
лення по Запорізькій обл. про продаж на аукціоні об’єкта
групи А: складу літ. П1, побутовки  літ. Т1 за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 20а, надрукованому  у газе*
ті «Відомості приватизації» від 01.09.2004 № 34 (322), в
відомостях про об’єкт приватизації слід читати: «Об’єкт
приватизації знаходиться в оренді до 15.12.2008».

ГРУПА Ж

Приватизовано шляхом викупу,
продажу за некомерційним конкурсом

Викуп
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Дитячий садок, що знаходиться на балансі ЗАТ «Акація», за
адресою: м. Одеса, вул. Ковалевського, 20. Приватизовано юри*
дичною особою за 202 596,00 грн., у т. ч. ПДВ — 33 766,00 грн.

Некомерційний конкурс

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Моряк» за адресою: Першотравневий ра*

йон, с. Білосарайська Коса, вул. Безуха, 8. Приватизовано
фізичною особо за 600 000 грн., у т. ч. ПДВ — 100 000 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня № 9, що знаходиться на балансі ВАТ «Південний

гірничозбагачувальний комбінат», за адресою: м. Кривий
Ріг, проммайданчик ВАТ «Південний ГЗК».

Аукціон
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Дитячий садок, що знаходиться на балансі ВАТ «Криворі*
зький залізорудний комбінат», за адресою: м. Кривий Ріг,
вул. Ігнатьєва, 3.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Синємор’є», що знаходиться на балансі

казенного підприємства «Науково*виробничий комплекс
«Іскра», за адресою: Якимівський район, смт Кирилівка, Ко*
са Пересип.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня, що знаходиться на балансі ВАТ «Племінний завод

«Червоний велетень», за адресою: Зміївський район, с. Куку*
лівка, вул. Травнева, 5.

Лазня, що знаходиться на балансі ВАТ «Племінний завод
«Червоний велетень», за адресою: Зміївський район, с. Бір*
ки, вул. Механізаторів, 1а.

Оздоровчий табір «Орльонок», що знаходиться на балансі
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Державного інституту по проектуванню підприємств коксохі*
мічної промисловості «Гипрококс», за адресою: Дергачівсь*
кий район, с. Черкаська Лозова, вул. Київське шосе, 10.

Дитячий табір «Дружба», що знаходиться на балансі ЗАТ
«Харківський вагонобудівний завод», за адресою: Харківсь*
кий район, смт Покотилівка, вул. Інтернаціональна, 134.

Пропонуються до продажу

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — клубу, що знаходиться на балансі філії
«Берегівський тютюново$ферментаційний завод» ЗАТ
«Тютюн$Імпекс» (початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: клуб (недіючий).
Адреса: Закарпатська область, м. Берегове, вул. Б. Хмель*

ницького, 106.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, збудована в

1934., загальна площа нежитлових приміщень — 572,2 м2.
Технічна характеристика об’єкта: стіни цегляні; фундамент

залізобетонний; перекриття залізобетонне; підлога — бетон,
кафельна плитка. Внутрішні системи інженерного устаткуван*
ня в будівлі — електропостачання, водопостачання, каналіза*
ція. Земельна ділянка окремо не виділена.

Призначення об’єкта: проведення культурно*масових заходів.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 48 020,00

грн. ПДВ — 9 604,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

57 624,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
дотримання санітарно*екологічних норм щодо утримання

об’єкта;
відшкодування витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта до

приватизації, здійснює покупець;
провести реєстрацію будівлі в бюро технічної інвентариза*

ції (БТІ).
Об’єкт розташований на території філії «Берегівський тю*

тюново*ферментаційний завод» ЗАТ «Тютюн*Імпекс». Питан*
ня землекористування покупець вирішує самостійно з орга*
нами місцевого самоврядування згідно з чинним законодав*
ством.

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

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17.00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37182500900001 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

Грошові кошти в розмірі 5 762,40 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

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

Аукціон буде проведено через 50 днів після опубліку$
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: Закарпатська область, м. Ужго$
род, вул. Собранецька, 60.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: м. Берегове,
вул. Б. Хмельницького, 106. Служба з організації та прове*
дення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській області: м. Ужго*
род, вул. Собранецька, 60, кімн. 316; телефони для довідок в
Ужгороді: (03122) 3*53*21, 3*71*93.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні бази відпочинку

Назва об’єкта: база відпочинку.
Місцезнаходження: 08300, Київська обл., Бориспільський

район, с. Кийлів.
Балансоутримувач: ВАТ «Бориспільагротранс» (код за

ЄДРПОУ 23237650) адреса: 09700, Київська обл., м. Борис*
піль, вул. Київський шлях, 16.

Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Відомості про об’єкт: загальна площа земельної ділянки —

0,7 га, крім виставлених на продаж будівель та споруд на за*
значеній ділянці розташовані інші будівлі та споруди, які на*
лежать іншим підприємствам. Таким чином площа земельної
ділянки, що припадає на кожну будівлю та споруду, становить
527,1 м2. Один дерев’яний будинок літ. Г*IV, внутрішня площа
— 32,2 м2, рік забудови 1981 р.; приміщення другого поверху
будинку з кухнею літ. А*ІІ, 1988 р., площа — 106,9 м2; гараж для
зберігання човнів та огорожа територій бази відпочинку.

Вартість без урахування ПДВ: 58 895 грн.
ПДВ (20%): 11 799 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 70 674 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості: 7 067,40 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження спеціалізації об’єкта; підтримання належного

екологічного стану в районі розташування об’єкта;
брати участь в благоустрої прилеглої території;
питання землекористування вирішується новим власником

після підписання договору купівлі*продажу об’єкта згідно з
чинним законодавством самостійно.

Аукціон буде проведено через 50 календарних днів після
даної публікації за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе,
57 (5$й поверх), ВАТ «Київська Універсальна біржа».

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за
три дні до дня проведення аукціону.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37184500900001 Регіонального відділення ФДМУ по
Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київсь*
кій області, МФО 821018.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта вносяться на р/р № 37317100066101 Регіонального
відділення ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ
19028107, в УДК у Київській області, МФО 821018.

Отримати більш докладну інформацію та подати заяву мо*
жна в Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області,
що знаходиться за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки,
1, кімн. 832, тел.: 296*87*30, 296*84*75.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

форми власності — їдальні, що не ввійшла до
статутного фонду колективного підприємства
«Західний Буг» і знаходиться на його балансі

Назва об’єкта: їдальня.
Адреса об’єкта: вул. Головна, 1, с. Утішків Буського району

Львівської області, 80560.
Балансоутримувач: колективне сільськогосподарське під*

приємство «Західний Буг», код за ЄДРПОУ 854713.
Адреса балансоутримувача: с. Утішків Буського району

Львівської області, 80560.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з ме*

талевими вітражами загальною площею 233,4 м2, земельна
ділянка окремо не виділена.

Умови продажу:
подальше використання за рішенням покупця;
переможець аукціону в разі відмови від підписання прото*

колу аукціону або відмови від укладання договору купівлі*
продажу об’єкта сплачує продавцю неустойку в розмірі 20%
від кінцевої вартості продажу об’єкта на аукціоні;

відчуження або передача об’єкта в оренду здійснюється згі*
дно з чинним законодавством із збереженням умов, на яких
він був придбаний;

відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповідними
зобов’язаннями, погоджується з органом приватизації.

Питання землевідведення вирішується новим власником
згідно з чинним законодавством.

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

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 8 075,00
грн., ПДВ — 1 615,00 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
9 690,00 грн.

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

Грошові кошти в розмірі 969,00 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37310009000186 в банку УДК у Львівській області, код банку
825014, одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон відбудеться через 50 календарних днів після
публікації в газеті «Відомості приватизації» об 11$й год.
за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 13, м. Львів,
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.

Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятни*
цю — з 9.00 до 16.00 протягом 47 днів після публікації в газеті
«Відомості приватизації» в кімн. 5 за адресою: вул. Січових
Стрільців, 3, м. Львів.

Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба
з організації та проведення аукціону знаходиться за адре*
сою: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, тел. (0322) 72*20*42,
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні їдальні

(зменшення початкової вартості на 30%)
Назва об’єкта: їдальня.
Адреса: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Вигнанська, 1.
Характеристика об’єкта:  їдальня являє собою двоповер*

хову будівлю загальною площею 236,7 м2, окремий підвал
площею 55,2 м2 та три основних засоби: сковорода електри*
чна, прилавок «Марміт», холодильник ШХ*080*М. Земельна
ділянка окремо не виділена.

Профіль об’єкта: громадське харчування.
Підприємство, на балансі якого находиться об’єкт прива*

тизації: ВАТ «Чортківська кондитерська фабрика».
Код за ЗКПО юридичної особи: 382237.
Юридична адреса підприємства: Тернопільська обл., м. Чо*

ртків, вул. Вигнанська, 1.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ становить 18 219,60 (ві*

сімнадцять тисяч двісті дев’ятнадцять гривень 60 коп.).
ПДВ: 3 643,92 (три тисячі шістсот сорок три гривні 92 коп.).
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

21 863,52 (двадцять одна тисяча вісімсот шістдесят
три гривні 52 коп.).

Умови продажу:
без збереження профілю об’єкта;

утримання об’єкта і прилеглої території в належному сані*
тарно*технічному стані;

питання земельних відносин покупець вирішує самостійно
відповідно з 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 аукці*
ону сплачені грошові кошти в розмірі 10% від початкової ва*
ртості об’єкта йому не повертаються. Учасник аукціону по*
збавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні.

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

Грошові кошти в розмірі 2 186,35 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться: одержувач коштів
— Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області,
р/р № 37315011000166, банк: УДК у Тернопільській області,
МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення аукціону.
Аукціон буде проведено через 50 днів після опубліку$

вання цієї 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: Тернопільсь*
ка обл., м. Чортків, вул. Вигнанська, 1.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Тернопіль*
ській області, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. 29*39*88.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні літнього кінотеатру
«Текстильщик» (державна форма власності)

Назва об’єкта: літній кінотеатр «Текстильщик».
Адреса об’єкта: м. Херсон, п. Текстильників, вул. Текстиль*

на, 1а.
Балансоутримувач: ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат».
Призначення об’єкта: надання культурно*розважальних послуг.
Характеристика об’єкта: одноповерхова будівля загальною

площею 322,1 м2. Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта з ПДВ (стартова ціна): 14 150,4

грн.
Сума грошових коштів (10% стартової ціни) для участі в

аукціоні: 1 415,04 грн.
Умови продажу:  без збереження профілю діяльності;  по*

купець сплачує послуги БТІ, експерта та нотаріуса;  питання
земельних відносин покупець вирішує самостійно.

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

Аукціон буде проведено через 50 днів після публікації
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3, тел. 24$03$73.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні при*
пиняється за три дні до початку аукціону.

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

Сума грошових коштів у розмірі 10% стартової ціни для
участі в аукціоні вноситься на рахунок Регіонального відді*
лення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014,
код за ЄДРПОУ 21295778 банк одержувача — УДК у Херсон*
ській області, МФО 852010.

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

Інформаційне повідомлення про продаж на аукціоні об’*
єкта державної власності — цілісного майнового ком$
плексу оздоровчого табору «Бригантина» — структур*
ного підрозділу Харківської загальноосвітньої школи со*
ціальної реабілітації, який знаходиться на балансі ТОВ
«СУЗДАЛЬ*ЦЕНТР 1», за адресою: Харківська область, Во*
вчанський район, с. Хотімля, вул. Набережна, 1, опубліко*
ване в газеті «Відомості приватизації» від 20.08.2004 № 32
(320), доповнити такими відомостями: «Бізнес*плани від
учасників конкурсу приймаються конкурсною комісією
8 жовтня 2004 року з 9.30 до 10.30». Далі за текстом.

ГРУПА Е

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОЛЕННЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про

проведення повторного конкурсу з продажу частки
у статутному фонді товариства з обмеженою

відповідальністю «Оздоровчий комплекс «Факел»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ: 22268565.
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Повна назва товариства з обмеженою відповідальністю
(ТОВ): товариство з обмеженою відповідальністю «Оздоро*
вчий комплекс «Факел».

Місцезнаходження ТОВ: Автономна Республіка Крим, 98224,
Ленінський район, с. Нижньозаморське, вул. Лісова, 32.

Телефон ТОВ «Оздоровчий комплекс «Факел»: (06557) 69*521,
тел./факс офісу ТОВ «Оздоровчий комплекс «Факел» у м. Ке*
рчі (06561) 51*046.

Інформація про ТОВ щодо його стану на відповідному то*
варному ринку: ТОВ не займає монопольне становище на за*
гальнодержавному ринку товарів.

2. Фонд майна Автономної Республіки Крим пропонує до
продажу за конкурсом частку у розмірі 95,96% статутного фо*
нду товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий
комплекс «Факел», що належить Автономній Республіці Крим.

Номінальна вартість частки — 23 770 грн.
Початкова вартість продажу частки 666 920 (шістсот шістдесят

шість тисяч дев’ятсот двадцять) гривень без ПДВ; ПДВ —133 384
(сто тридцять три тисячі триста вісімдесят чотири) гривні.

Початкова вартість продажу частки з урахуванням
ПДВ — 800 304 (вісімсот тисяч триста чотири) гривні.

На остаточну ціну продажу нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20% згідно з чинним законодавством України.

Переможець конкурсу зобов’язаний протягом 5 календар*
них днів з моменту нотаріального посвідчення договору купі*
влі*продажу сплати податок на додану вартість.

3. Характеристика ТОВ.
Статутний фонд — 27 770 гривень.
Основний вид діяльності: організація дитячого відпочинку

та відпочинку дорослих і батьків з дітьми.
Кількість постійних працівників на 01.07.2004 — 15 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить*

ся ТОВ «Оздоровчий комплекс «Факел»:
до складу оздоровчого комплексу «Факел» входять дитя*

чий оздоровчий табір на 122 місць для дітей з 7 років і пан*
сіонат на 190 місць для дорослих і батьків з дітьми.

На території розташовані одноповерхові кам’яні корпуси з
верандами, дерев’яні корпуси, їдальня на 160 місць, спорти*
вні майданчики, дитячі кімнати, душові кімнати, літній кіно*
театр, пляж з огородженням і навісами.

Оздоровчий комплекс розташований на земельній ділянці
загальною площею 1,9 га, наданій у постійне користування
рішенням Бєлінської сільської ради народних депутатів Ленін*
ського району Автономної Республіки Крим від 23.07.97 № 10.

Основні показники господарської діяльності за
останні три роки та 6 місяців 2004 р.

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

Первісна вартість основних засобів,
тис. грн. 369,6 375,3 381,8 384,2
Залишкова вартість основних засобів,
тис. грн. 119,9 133,0 128,2 126,6
Обсяг реалізації продукції та усіх видів
послуг, тис. грн. 477,8 438,4 356,7 84,8
Прибуток (збиток), тис. грн. 28,1 17,2 �31,9 �68,7
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 11,4 7,3 20,2 48,5
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 1,1 0,6 3,0 163,2
Рентабельність, % 5,88 3,92 — —
Вартість активів тис. грн. 187,1 193,7 159,2 261,5

4. Фіксовані умови конкурсу:
протягом 5 років дотримання основного профілю діяльно*

сті та збільшення загального обсягу виробництва за підсум*
ками 2004 року і наступних років щодо показників, досягнутих
за 2003 рік; збереження існуючих робочих місць; недопуска*
ти розірвання трудового договору з працівником підприєм*
ства з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
протягом не менше 6 місяців від дня переходу до нього права
власності, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення праців*
ником дій, за які законодавством передбачена можливість
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41
Кодексу законів про працю України; виконання вимог Закону
України «Про захист економічної конкуренції»; дотримання
норм екологічної безпеки та створення безпечних умов пра*
ці; надання благодійної допомоги в сумі 10 тис. грн. Бєлінсь*
кій середній школі Ленінського району у вигляді придбання
шкільних меблів і будівельних матеріалів для ремонту школи
протягом 45 днів з моменту підписання договору купівлі*
продажу.

5. Інші умови проведення конкурсу.
Засобом платежу за частку, що продається за конкурсом, є

національна валюта України.
Конкурс проводиться відповідно до Державної програми при*

ватизації на 2000—2002 роки, Закону України «Про приватиза*
цію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

Покупець, у випадках, передбачених чинним законодавст*
вом України, зобов’язаних звернутися до Антимонопольного
комітету України для отримання згоди на економічну концен*
трацію.

6. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
6.1. Сплачує 80 030 грн. 40 коп. (вісімдесят тисяч тридцять

гривень 40 коп.) як конкурсну гарантію на розрахунковий ра*
хунок № 37323000016362, МФО 824026, код за ЗКПО 00036860,
банк: Управління Держказначейства в АРК, м. Сімферополь,
одержувач: Фонд майна АРК.

Призначення платежу: ЦА, для Фонду майна АРК як конку*
рсна гарантія для участі у конкурсі з продажу частки у стату*
тному фонді ТОВ «Оздоровчий комплекс «Факел».

6.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунко*
вий рахунок № 37187020016362, МФО 824026, код ЗКПО
00036860, банк: Управління Держказначейства в АРК м. Сім*
ферополь, одержувач: Фонд майна АРК.

Призначення платежу: ЦА, для Фонду майна АРК як реєст*
раційний збір для участі у конкурсі з продажу частки у стату*
тному фонді ТОВ «Оздоровчий комплекс «Факел» .

6.3. Подає заяву на участь у конкурсі (за встановленою фо*
рмою), документи, обов’язкові для всіх заявників на участь у
конкурсі та план приватизації.

Заява, план приватизації та документи подаються до орга*
ну приватизації одночасно.

План приватизації запечатується в окремий непрозорий
конверт.

План приватизації повинен включати: назву та місцезна*
ходження об’єкта приватизації, інформацію про покупця, за*
пропоновану покупцем ціну за частку у статутному фонді (без
ПДВ та з ПДВ), зобов’язання щодо виконання умов конкурсу,
розділ інвестування з обсягами і термінами внесення інвес*
тицій за періодами, додаткові пропозиції щодо подальшої
експлуатації об’єкта.

7. Кінцевий строк прийняття заяв, планів приватизації та
документів на участь у конкурсі — за сім календарних днів до
початку проведення конкурсу.

8. Адреса прийняття заяв і документів на участь у конкурсі:
Автономна Республіка Крим, 95015,  м. Сімферополь, вул.
Севастопольська, 17, Фонд майна Автономної Республіки
Крим, кімната 39, тел. (0652) 24*12*49, факс (0652) 25*32*11.

9. Час та місце ознайомлення з ТОВ «Оздоровчий ком*
плекс «Факел».

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа*
цію можна з 15.00 до 18.00 щодня у робочі дні за адресою:
Автономна Республіка Крим, 98224, Ленінський район, с. Ни*
жньозаморське, вул. Лісова, 32.

Телефони для довідок: телефон ТОВ «Оздоровчий комплекс
«Факел» (06557) 69*521, тел./факс офісу ТОВ «Оздоровчий ком*
плекс «Факел» у м.Керчі (06561) 51*046, Фонду майна Автоно*
мної Республіки Крим ( 0652) 24*12*49, 24*14*23.

10. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс буде проведений через 30 календарних днів пі$

сля опублікування цієї інформації у газеті «Відомості при$
ватизації» за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Сева$
стопольська, 17, Фонд майна Автономної Республіки Крим.

За довідками звертатись: Фонд майна Автономної Респуб*
ліки Крим, відділ управління підприємствами зі змішаною
формою власності (кімната 39), телефони для довідок: (0652)
24*12*49, 24*14*23, факс: (0652)25*32*11,24*14*23.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про

проведення повторного конкурсу з продажу пакета
акцій у розмірі 52,8% статутного фонду ЗАТ

«Сімферопольський машинобудівний завод «Прогрес»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00240141.
Повна назва закритого акціонерного товариства (ЗАТ): за*

крите акціонерне товариство «Сімферопольський машино*
будівний завод «Прогрес».

Місцезнаходження ЗАТ: Автономна Республіка Крим, 95032,
м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 34, тел./факс (0652)
48*08*64, тел. 48*09*26.

Інформація про ЗАТ щодо його стану на відповідному това*
рному ринку: ЗАТ не займає монопольне становище на зага*
льнодержавному ринку товарів.

2. Фонд майна Автономної Республіки Крим пропонує до
продажу за конкурсом пакет акцій ЗАТ «Сімферопольський
машинобудівний завод «Прогрес» у кількості 6 143 176 акцій,
що становить 52,8% статутного фонду ЗАТ.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Номінальна вартість пакета акцій: 1 535 794 грн.
Початкова вартість пакета акцій: 8 611 350 (вісім міль$

йонів шістсот одинадцять тисяч триста п’ятдесят) гривень.
3. Форма випуску акцій: документарна.
4. Характеристика ЗАТ.
Статутний фонд 2 908 700 (два мільйони дев’ятсот вісім

тисяч сімсот гривень) грн.
Основний вид діяльності: виготовлення технологічного уста*

ткування для цегельних заводів, устаткування для автомобі*
льної промисловості (фургони, причепи).

Основна номенклатура та обсяги робіт

Номенклатура                2003 р.      6 міс. 2004 р.

Виготовлення технологічного устаткування для
цегельних заводів, тис. грн. 590,8 755,4
у тому числі на експорт, тис. грн. 301,0 330,4
Виготовлення устаткування для автомобільної
промисловості (фургони, причепи), тис. грн. 837,8 104,2
Ремонт ваг, тис. грн. 172,6 87,3
Виготовлення металевих дверей, тис. грн. 445,4 205,6
Інша продукція, тис. грн. 482,7 239,4
Усього, тис. грн. 2 529,3 1 391,9
У тому числі на експорт, тис. грн. 301,0 330,4

У податковій заставі знаходиться усе майно та майнові права.
Кількість робочих станом на 01.09.2004 — 152 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться

ВАТ: територія, на якій розташоване підприємство у м. Сімфе*
рополі — 10,7 га, з них 8,0 га — у постійному користуванні на
підставі рішення Сімферопольської міської ради народних де*
путатів, 2,7 га — у стадії оформлення, у м. Євпаторії — 0,77 га
на умовах оренди, у м. Джанкої — 0,75 га на умовах оренди.

Підприємство має споруди основного виробництва загаль*
ною площею 26 000 м2, допоміжного виробництва — 20 653 м2,
житловий фонд — 3 619 м2, базу відпочинку в с. Штормове.

Основні показники господарської діяльності ЗАТ
за  останні три роки та І півріччя 2004 року

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 2 053,0 2 181,0 2 570,0 1 533,0
Балансовий прибуток, тис. грн. �174,0 �167,0 �407,0 8,0
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 432,0 512,0 288,0 239,0
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 257,0 347,0 463,0 438,0
Рентабельність, % — — — —
Вартість активів, тис. грн. 20 584,0 20 287,0 19 534,0 19 521,0

5. Фіксовані умови конкурсу:
дотримання основного профілю діяльності і збільшен*

ня загального обсягу виробництва за підсумками 2005
року і наступних років щодо показників, досягнутих за 2004
рік; збереження існуючих робочих місць протягом 5 ро*
ків; недопускати розірвання трудового договору з пра*
цівником підприємства з ініціативи власника або уповно*
важеного ним органу потягом не менше 6 місяців від дня
переходу до нього права власності, за винятком звільнен*
ня на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про пра*
цю України або вчинення працівником дій, за які законо*
давством передбачена можливість звільнення на підста*
ві пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів
про працю України; збереження і забезпечення функціо*
нування об’єктів соціальної сфери до їхньої передачі міс*
цевим радам; виконання мобілізаційних завдань, визна*
чених для ЗАТ; дотримання норм екологічної безпеки та
безпечних умов праці; виконання вимог Закону України
«Про  захист економічної конкуренції»; надання благодій*
ної допомоги у сумі  10 тис. гривень Сімферопольський
міський організації інвалідів Великої Вітчизняної війни
та  Збройних сил протягом 90 днів з моменту підписання
договору купівлі*продажу.

Концепція розвитку підприємства має містити: зобов’я*
зання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу та ре*
алізації плану довгострокових інтересів у розвитку підприєм*
ства щодо підвищення економічних, соціальних, фінансових,
технологічних та екологічних показників його діяльності, від*
повідно до додатка 3 до Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних това*
риств, створених у процесі приватизації та корпоратизації,
затвердженого спільним наказом Фонду державного май*
на України, Антимонопольного комітету України, Державної ко*
місії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції Укра*
їни від 28.09.2000 за № 665/4886; бізнес план або техніко*
економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’*
єкта, що включає план зайнятості   працівників підприємства,
пропозицію   інвестора із зазначенням максимального розмі*
ру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.

6. Інші умови проведення конкурсу.
Засобом платежу за пакет акцій, що продається за конкур*

сом, є національна валюта України.
Конкурс проводиться без залучення радника відповідно

до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у
процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого
спільним наказом Фонду державного майна України, Анти*
монопольного комітету України, Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 13.09.2000 №1908/11/271, за*
реєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.09.2000 за
№665/4886.

Потенційний покупець у складі підтвердних документів по*
винен надати копію рішення органу Антимонопольного комі*
тету України про надання згоди на придбання пакета акцій
або копію заяви про надання згоди на придбання пакета ак*
цій із відміткою (штамп, дата, вхідний номер, підпис) канце*
лярії органу Антимонопольного комітету України про її при*
йняття (не пізніш як за 8 календарних днів до дати завершен*
ня прийому конкурсних пропозицій).

Для отримання  пакета документації про конкурс та дозволу
на відвідання ЗАТ «Сімферопольський машинобудівний за*
вод «Прогрес» потенційні покупці мають укласти з Фондом
майна Автономної Республіки Крим договір про конфіден*
ційність наданої інформації про ЗАТ.

7. Для участі в конкурсі претендент:
7.1. Сплачує 861 135 (вісімсот шістдесят одна тисяча сто

тридцять п’ять) гривень   як конкурсну гарантію на розраху*
нковий рахунок № 37323000016362, МФО 824026, код за ЗКПО
00036860, банк: Управління Держказначейства в АРК м. Сім*
ферополь, одержувач: Фонд майна АРК.

Призначення платежу: для Фонду майна як конкурсна га*
рантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ЗАТ «Сім*
феропольський машинобудівний завод «Прогрес».

7.2. Сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунко*
вий рахунок № 37187020016362, МФО 824026, код за ЗКПО
00036860,  банк:   Управління Держказначейства в АРК м.
Сімферополь, одержувач: Фонд майна АРК.

Призначення платежу: реєстраційний збір для участі у кон*
курсі з продажу пакета акцій ЗАТ «Сімферопольський маши*
нобудівний завод «Прогрес».

7.3. Подає 2 примірники підтвердних документів та конкур*
сних пропозицій.

Конкурсні пропозиції та підтвердні документи   подаються
до органу приватизації одночасно.

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

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з напи*
сом «Конкурсні пропозиції» і зазначенням на ньому тільки
адреси Фонду майна Автономної Республіки Крим і назви
конкурсу.
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Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Підт*
вердні документи» і зазначенням на ньому тільки адреси Фо*
нду майна Автономної Республіки Крим та назви конкурсу.

На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні докумен*
ти» не повинно бути ніякої інформації, за допомогою якої мо*
жна було б ідентифікувати потенційного покупця.

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

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд*
них документів: Автономна Республіка Крим, 95015, м. Сім*
ферополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд майна Автономної
Республіки Крим, кімната 8, тел. 241*363, факс 25*32*11.

10. Час та місце ознайомлення з ЗАТ «Сімферопольський
машинобудівний завод «Прогрес».

Для отримання права відвідання ЗАТ «Сімферопольський
машинобудівний завод «Прогрес» необхідно звернутись до
Фонду майна Автономної Республіки Крим у відділ управлін*
ня підприємствами із змішаною формою власності (кімн. 53,
телефони для довідок: 241*249, 241*423).

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа*
цію можна з 10*ї до 16*ї години з вівторка до п’ятниці за
адресою: Автономна Республіка Крим,95032, м. Сімферополь,
вул. Генерала Васильєва, 34, тел./факс (0652) 48*08*64, тел.
48*09*26.

11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 календарних днів піс$

ля опублікування цієї інформації у газеті «Відомості прива$
тизації» за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севас$
топольська, 17, Фонд майна Автономної Республіки Крим.

За довідками звертатись: Фонд майна Автономної Респуб*
ліки Крим, відділ управління підприємствами із змішаною
формою власності (кімната 39, телефони для довідок : (0652)
241*249, 241*423, факс 25*32*11).

12. Додаткові умови участі у конкурсі.
У складі підтвердних документів учасник конкурсу повинен

надати: учасник конкурсу*резидент — копію висновку відпові*
дного податкового органу (у формі листа, чи звіту декларації)
про відсутність податкової заборгованості. Фотокопії докуме*
нтів, виданих податковим органом учаснику, повинні бути під*
писані уповноваженою особою учасника; учасник конкурсу*не*
резидент і підприємства з іноземними інвестиціями, повинні
надати відомості про джерело надходження коштів.

Покупець зобов’язаний протягом 50 днів після підписання
договору купівлі*продажу надати копію рішення органу Ан*
тимонопольного комітету України про надання згоди на при*
дбання пакета акцій.

Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конкур*
сі не допускаються.

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

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА  Д

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Компресорна за адресою: м. Херсон, пров. Янтарний, 2.

Приватизовано юридичною особою за 84 090.00 грн., у т. ч.
ПДВ — 14 015,00 грн.

Нестандартне обладнання за адресою: м. Херсон, пров.
Янтарний, 2. Приватизовано юридичною особою за 8 272,80
грн., у т. ч. ПДВ — 1 378,80 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина будівлі обласної філармонії за адресою: м. Черка*

си, вул. Хрещатик, 194. Приватизовано юридичною особою
за 1 134 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 189 000,00 грн. (комунальна
власність).

Аукціон

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
5*поверховий 60*квартирний житловий будинок № 4 з вбу*

довано*прибудованими приміщеннями за адресою: Донець*
ка обл., м. Маріуполь, Приморський р*н, вул. Амурська. При*
ватизовано юридичною особою за 172 776,08 грн., у т. ч.
ПДВ — 28 796,01 грн.

Житловий будинок № 6 за адресою: Донецька обл., м. Ма*
ріуполь, Приморський р*н, вул. Амурська. Приватизовано
фізичною особою за 11 518,58 грн., у т. ч. ПДВ — 1 919,76 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
60*квартирний житловий будинок за адресою: Київська

обл., м. Васильків, вул. Комарова. Приватизовано фізичною
особою за 30 214,00 грн., у т. ч. ПДВ — 5 035,67 грн.

Аукціон за методом зниження ціни лота

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Котельня за адресою: Донецька обл., м. Волноваха, вул.

Коваля, 42. Приватизовано фізичною особою за 9 130,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 1 521,67 грн. (комунальна власність).

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні невстановленого

устаткування та матеріалів не завершеного
будівництвом (розширення) хлібозаводу № 2

у м. Євпаторія (із зменшенням вартості  на 30%)
Балансоутримувач — Євпаторійський хлібокомбінат ВАТ

«Кримхліб», 97403, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна,128.
 Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 04055469.
Адреса: м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна,128.
Відомості  про об’єкт: до складу входять:  газові пальники

БГГ*034 — 6 шт.; фланець сталевий Ду*50 — 86 шт., Ду*80 — 89
шт., Ду*100 — 17 шт.; шафа  холодильна ШХ*1,2 — 1 шт.; цегла
червона — 1 495 шт., казанок водогрійний  — 5 шт., труба ірис 80
— 0,12 т; вал привідний — 1 шт.; насос Г*20ПА — 4 шт.; прилад
33У*4 — 2 шт.; насос ОПА*20 — 4 шт.; тісторозкатувальна маши*
на — 1шт; шафа холодильна — 1шт; автомат газованої води —
2 шт.; вентиль 15КУ16ПЕ — 15 шт.; газовий лічильник — 2 шт.

Вартість  продажу  без  ПДВ — 77 161,00 грн.
ПДВ — 15 432,20 грн.
Початкова вартість продажу  з  урахуванням ПДВ —

92 593,20 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта покупець

визначає самостійно; заборона  продажу  до моменту здійс*
нення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт;
оплата послуг з проведення аукціону.

Плата за реєстрацію заяви  на участь в аукціоні в сумі 17,00
грн. та грошові кошти під час розрахунку за об’єкт привати*
зації вносяться на р/р № 37187020016362, грошові кошти у
розмірі 10% від початкової вартості продажу в сумі 9 259,32
грн. — на р/р № 37323000016362, одержувач — Фонд майна
Автономної Республіки Крим, реквізити: Управління  Держа*
вного казначейства в  АРК м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ
00036860, МФО 824026.

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

Аукціон  буде проведено 2 листопада 2004 року об  11.00
за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська,17,
Фонд майна АРК, каб. 36, тел.: 241$319, 25$82$23.

Прийняття заяв припиняється за три дні   до  проведення
аукціону.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні лазне$прального

комбінату на 35 відвідувань, що належить Автономній
Республіці Крим (вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: не завершений будівництвом лазне*
пральний комбінат на 35 відвідувань.

Адреса об’єкта: Красногвардійський район, с. Найдьонів*
ка.

Балансоутримувач: УКБ Республіканського комітету зі справ
національностей і депортованих громадян Автономної Рес*
публіки Крим, код за ЄДРПОУ 13773494, адреса: м. Сімферо*
поль, вул. Лєскова, 35.

Вартість продажу без ПДВ — 61 530,00 (шістдесят одна
тисяча п’ятсот тридцять) гривень.

ПДВ — 12 306,00 (дванадцять тисяч триста шість) гри*
вень.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 73 836,00 (сімдесят три тисячі вісімсот тридцять
шість) гривень.

Відомості про об’єкт: окремо розташована наземна без
підвалу одно*, двоповерхова будівля комунально*побутового
призначення, розташована у центральній частині села. Бу*
дівництво об’єкта було розпочато в 1991 році і припинено
наприкінці 1994 року. Група капітальності перша. Загальна
площа — 1 458,3 м2, будівельний об’єм 6 816 м3, будівельна
готовність — 94%, фізична готовність — 84%. Площа відве*
деної земельної ділянки — 2 901,00 м2. Фундамент із цеме*
нтобетонних великоблочних збірних стрічкових конструкцій,
стіни і стовпи — вапнякові пиляні великоблочні збірні. Вну*
трішня система теплопостачання (гарячого водопостачання
і водяного опалення) об’єкта змонтована, але не підключена
до котельні.

Умови продажу.
1. Завершення будівництва і введення об’єкта в експлуата*

цію до 2009 року з можливою зміною профілю.
2. Забезпечення вимог охорони праці, екологічної безпеки

під час добудови і подальшої експлуатації об’єкта.
3. Об’єкт незавершеного будівництва не підлягає відчу*

женню до введення його в експлуатацію.
4. Питання відведення, оренди або приватизації земель*

ної ділянки вирішуються покупцем самостійно після  укла*
дення договору купівлі*продажу об’єкта відповідно до чин*
ного законодавства.

Умови розрахунку за об’єкт — кошти.
Плата за реєстрацію заяви для участі в аукціоні в сумі 17,00

(сімнадцять) гривень і оплата за об’єкт приватизації вно*
сяться на р/р № 37187020016362, одержувач: Фонд майна
Автономної Республіки Крим, реквізити: Управління Держа*
вного казначейства в АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ
00036860, МФО 824026.

Кошти в розмірі 7 383,60 (сім тисяч триста вісімдесят три
грн. шістдесят коп.), що становить 10% від початкової варто*
сті продажу об’єкта, вносяться на р/р № 37323000016362,

одержувач: Фонд майна Автономної Республіки Крим, рекві*
зити: Управління Державного казначейства в АРК, м. Сімфе*
рополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

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

Приймання заяв для участі в аукціоні припиняється за три
дні до дати проведення аукціону.

Аукціон відбудеться 2 листопада 2004 року о 10.30 за
адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
каб. 47, Фонд майна Автономної Республіки Крим.

Довідки за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севасто*
польська, 17, каб. 47, тел. 241*319, Фонд майна Автономної
Республіки Крим.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міст області —
гастрольного театру, що перебуває на балансі
Управління капітального будівництва обласної

державної адміністрації
Назва об’єкта: гастрольний театр, що перебуває на балан*

сі Управління капітального будівництва обласної державної
адміністрації.

Адреса: 10007, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Фе*
щенка*Чопівського, 2.

Код  за ЄДРПОУ, адреса балансоутримувача: 04011940,
Управління капітального будівництва обласної державної ад*
міністрації, 10014, м. Житомир, Майдан Рад, 12.

Призначення об’єкта: проведення культурно*масових за*
ходів.

Склад основних об’єктів: будівля гастрольного театру за
архітектурно*планувальним рішенням поділена на сценічну
частину з комбінованою театрально*концертною сценою, гля*
дацький зал, фойє*кулуари, адміністративно*побутову час*
тину з малим репетиційним залом та виробничими примі*
щеннями:

сценічна частина з комбінованою театрально"концертною
сценою — виконано два монолітних портали сцени, решту
порталів не закінчено по висоті. Зведений просценіум з мо*
нолітного бетону, трюм сцени не перекритий;

глядацький зал розрахований на 1 200 глядацьких місць.
Виконано дві бокові секції амфітеатру зі збірних залізобе*
тонних конструкцій до висоти другого поверху;

фойє"кулуари: зведені зовнішні стіни з керамічної цегли,
встановлені всі опірні залізобетонні конструкції, виконана під*
вальна частина. Покрівля з рулонних матеріалів. Виконано
внутрішнє огородження у вигляді балконів. Зведені перего*
родки в приміщеннях буфету, кафе та підсобних приміщен*
нях. Унаслідок впливу атмосферних явищ кладка стін замок*
ла та перебуває в незадовільному стані. У підвальному при*
міщенні виконані перегородки з  керамічної цегли, які част*
ково зруйновані;

адміністративно"побутова частина з малим репетиційним
залом та виробничими приміщеннями — виконані зовнішні
та внутрішні стіни з керамічної цегли, змонтовані плити пе*
рекриття та покриття, влаштований дах та покрівля з рулон*
них матеріалів. Розпочаті штукатурні роботи. Унаслідок про*
тікання покрівлі в окремих місцях кладка стін замокла, пере*
буває в незадовільному стані, штукатурка змита. Частково
виконане заповнення вікон та дверей.

Благоустрій території не виконувався. Будівельний май*
данчик не огороджений та не охороняється, на консервації
об’єкт не знаходиться. Інженерні мережі відсутні.

Будівництво здійснювалось протягом  1986—2000 рр.
Ступінь будівельної готовності: 30,0%.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка 1,3976

га. Питання придбання чи оренди земельної ділянки, від*
веденої під забудову об’єкта незавершеного будівницт*
ва, покупець вирішує з органами місцевого самовряду*
вання після набуття ним права власності на об’єкт прива*
тизації.

Вартість продажу без ПДВ: 212 902,45   грн.
ПДВ — 20%: 42 580,49 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 255 482,94 грн.
Умови продажу: завершення будівництва протягом 5 ро*

ків; можливе перепрофілювання первісного призначення; за*
борона продажу об’єкта незавершеного будівництва та зе*
мельної ділянки, на якій розташований  цей об’єкт, до моме*
нту завершення будівництва, введення його в експлуатацію
та до здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний
об’єкт; забезпечення дотримання вимог екологічної безпе*
ки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови 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 при*
ватизації перераховуються на рахунок одержувача коштів:
Регіональне відділення ФДМУ, ідент. код  13578893, банк:
УДК в Житомирській області, рах. № 37184501900001, МФО
811039.

Грошові кошти в розмірі  25 549 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховується на рахунок оде*
ржувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент.код
13578893, банк:УДК в Житомирській області, рах.
37184501900001, МФО 811039.

Аукціон буде проведено 2 листопада  2004 року об
11.00 за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, акто$
вий зал.
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2. Назва: одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський

р*н, с. Федорівка, вул. Радгоспна, 5.
Балансоутримувач: СВК «Мрія» (код за ЄДРПОУ

20571578), адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський
р*н, с. Рови).

Проектом передбачено: одноквартирний житловий буди*
нок загальними розмірами 10х12 м, з прибудовою розміра*
ми 3х6 м. Площа будівлі 138 м2, будівельний об’єм 442 м3,
виконано фундамент стрічковий з бетонних блоків та частко*
во стіни з перегородками. Територія майданчика не огоро*
джена, не охороняється, без освітлення.

Розташований на новому масиві села на відстані 250 мет*
рів від асфальтованої дороги і 30 метрів від лісу.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 29%.
Площа земельної ділянки під ОНБ: 0,03 га.
Початкова ціна продажу без урахуванням ПДВ: 2 202 грн.
ПДВ 20%): 440,40 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 2 642,40

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

264,24 грн.
3. Назва: одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський

р*н, с. Федорівка, вул. Радгоспна, 13.
Балансоутримувач: СВК «Мрія» (код за ЄДРПОУ

20571578), адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський
р*н, с. Рови).

Проектом передбачено: одноквартирний одноповерховий
житловий будинок загальними розмірами 10х12 м, з при*
будовою розмірами 3х6 м. Площа будівлі 138 м2, будівель*
ний об’єм 442 м3, виконано фундамент стрічковий з бетон*
них блоків та частково стіни з перегородками. Територія
майданчика не огороджена, не охороняється, без освітлен*
ня.

Розташований на новому масиві села на відстані 250 мет*
рів від асфальтованої дороги і 30 метрів від лісу.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 18%.
Площа земельної ділянки під ОНБ: 0,03 га.
Початкова ціна продажу без урахування ПДВ: 1 556 грн.
ПДВ (20%): 311,20 грн.
Початкова ціна продажу з урахуваннями ПДВ: 1 867,20

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

186,72 грн.
4. Назва: одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський

р*н, с. Федорівка, вул. Радгоспна, 15.
Балансоутримувач: СВК «Мрія» (код за ЄДРПОУ

20571578), адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський
р*н, с. Рови).

Проектом передбачено: одноквартирний одноповерховий
житловий будинок загальними розмірами 10х12 м, з прибу*
довою розмірами 3х6 м. Площа будівлі 138 м2, будівельний
об’єм 442 м3, виконано фундамент стрічковий з бетонних бло*
ків та частково стіни з перегородками. Територія майданчи*
ка не огороджена, не охороняється, без освітлення.

Розташований на новому масиві села на відстані 250 мет*
рів від асфальтованої дороги і 30 метрів від лісу.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 18%.
Площа земельної ділянки під ОНБ: 0,03 га.
Початкова ціна продажу без урахування ПДВ: 1 556 грн.
ПДВ (20%): 311,20 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 1 867,20

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

186,72 грн.
5. Назва: одноповерховий житловий будинок.
Місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський

р*н, с. Федорівка, вул. Радгоспна, 17.
Балансоутримувач: СВК «Мрія» (код за ЄДРПОУ

20571578), адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський
р*н, с. Рови).

Проектом передбачено: одноквартирний одноповерховий
житловий будинок загальними розмірами 10х12 м, з при*
будовою розмірами 3х6 м. Площа будівлі138 м2, будівель*
ний об’єм 442 м3, виконано фундамент стрічковий з бетон*
них блоків та частково стіни з перегородками. Територія
майданчика не огороджена, не охороняється, без освітлен*
ня.

Розташований на новому масиві села на відстані 250 мет*
рів від асфальтованої дороги і 30 метрів від лісу.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 18%.
Площа земельної ділянки під ОНБ: 0,03 га.
Початкова ціна продажу без урахування ПДВ: 1 556 грн.
ПДВ 20%): 311,20 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 1 867,20

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

186,72 грн.
6. Назва: одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський

р*н, с. Федорівка, вул. Радгоспна, 19.
Балансоутримувач: СВК«Мрія» (код за ЄДРПОУ —

20571578), адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський
р*н, с. Рови).

Проектом передбачено: одноквартирний одноповерховий
житловий будинок загальними розмірами 10х12 м, з при*
будовою розмірами 3х6 м. Площа будівлі 138 м2, будівель*
ний об’єм 442 м3, виконано фундамент стрічковий з бетон*

них блоків та частково стіни з перегородками. Територія
майданчика не огороджена, не охороняється, без освітлен*
ня.

Розташований на новому масиві села на відстані 250 мет*
рів від асфальтованої дороги і 30 метрів від лісу.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 18%.
Площа земельної ділянки під ОНБ: 0,03 га.
Початкова ціна продажу без урахування ПДВ: 1 556 грн.
ПДВ (20%): 311,20 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 1 867,20

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

186,72 грн.
7. Назва: 36$квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 07623, Київська обл., Згурівський р*н,

с. Нова Олександрівка).
Балансоутримувач: ВАТ «Новоолександрівське» (код за

ЄДРПОУ 00412263), адреса: 07623, Київська обл., Згурівсь*
кий р*н, с. Нова Олександрівка).

Проектом передбачено: ОНБ знаходиться в центральній
частині села по вул. Київське шосе на вільних від викорис*
тання землях господарства. На ділянці відсутні комунікації та
споруди.

Виконано фундамент — закладений залізобетонними
блоками і з/б подушками загальним об’ємом 651 м3. Тери*
торія будівельного майданчика не огороджена і не охоро*
няється.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 9%.
Площа земельної ділянки під забудову: 0,48 га.
Початкова вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ:

1 533,67 грн.
ПДВ (20%): 306,73 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 1 840,40

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

184,04 грн.
8. Назва: одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 09050, Київська обл., Сквирський р*н,

с. Тхорівка, вул. 8 Березня.
Балансоутримувач: ВАТ «Тхорівський» (код за ЄДРПОУ

03376929), адреса: 09050, Київська обл., Сквирський р*н,
с. Тхорівка).

Проектом передбачено: одноквартирний житловий буди*
нок.

Основні показники: ОНБ знаходиться на околиці села (200
метрів) від центральної траси села, 300 метрів від лісу.

Виконано: фундамент, вигнані цегляні стіни; перекриття
даху шиферне, біля будинку є змуровані сарай, гараж, по*
гріб.

Не виконано: комунікації, благоустрій, електромережі. Те*
риторія будівельного майданчика не огороджена і не охоро*
няється.

Ступінь будівельної готовності: 50%.
Площа земельної ділянки під забудову ОНБ: 0,40 га.
Початкова вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ:

79,22 грн.
ПДВ (20%): 15,84 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 95,06 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

9,51 грн.
9. Назва: 5$кімнатний житловий будинок.
Місцезнаходження: 09061, Київська область, Сквирський

р*н, с. Шамраївка.
Балансоутримувач: ВАТ «Шамраївський цукровий завод»

(код за ЄДРПОУ 13737989), адреса: 09050, Київська обл.,
Сквирський р*н, с. Тхорівка).

Проектом передбачено: одноквартирний житловий буди*
нок.

Основні показники: ОНБ знаходиться на околиці села (200
метрів) від центральної траси села, 300 метрів від лісу.

Виконано: фундамент, вигнані цегляні стіни, перекриття
даху шиферне, біля будинку є змуровані сарай, гараж, по*
гріб.

Не виконано: комунікації, благоустрій, електромережі. Те*
риторія будівельного майданчика не огороджена і не охоро*
няється.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 50%.
Площа земельної ділянки під забудову ОНБ: 0,40 га.
Початкова вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ:

79,22 грн.
ПДВ (20%): 15,84 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 95,06 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

9,51 грн.
10. Назва: школа.
Місцезнаходження: 09300, Київська обл., Володарський

р*н, смт Володарка.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва

КОДА (код за ЄДРПОУ 21467647), адреса: 04119, м. Київ, вул.
Мельникова, 40.

Проектом передбачено: школа на 784 учнівських місць.
Основні показники: будівельний майданчик розташований

в центрі смт Володарка, від автодороги Біла Церква—Тетїїв
0,5 км, від АЗС — 0,6 км.

Виконано: цегельна кладка стін — 85%; перекриття — 60%;
покрівля — 10%.

Не виконано: закінчити перекриття, покрівлю, оздоблюва*
льні роботи, столярні роботи, інженерне забезпечення.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 72%.
Площа земельної ділянки під забудову ОНБ: 3,47 га.

Кінцевий термін прийняття заяв — 29 жовтня 2004 року до
17*ї години.

Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за ад*
ресою: м. Житомир, 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.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — свинарника, поверненого за рішенням
суду у державну власність

(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: свинарник, повернений за рішенням суду у

державну власність.
Адреса: Закарпатська обл., смт Перечин, вул. Промисло*

ва, 5.
Призначення об’єкта: утримання та вирощування свиней.
Відомості про об’єкт та ступінь будівельної готовності: сви*

нарник являє собою одноповерхову цегляну будівлю. Фунда*
мент — збірні залізобетонні плити; стіни та перегородки це*
гляні; дах двоскатний; матеріал даху — залізобетонні балки,
панелі, бітумна стяжка, покрівля — хвилясті азбестоцементні
листи; підлога бетонна; віконне та дверне заповнення відсу*
тнє; інженерні мережі відсутні. Оздоблення зовнішнє та вну*
трішнє виконано цементною штукатуркою та вапняним роз*
чином. Матеріали, вироби, конструкції та устаткування на об’*
єкті відсутні.

Початок будівництва — жовтень 1992 р., припинення буді*
вництва — березень 1993 р., ступінь будівельної готовності
— 79%. Об’єкт розташовано на території ВАТ «Перечинський
Агрокомплекс». Площа забудови об’єкта — 599,0 м2. Питання
землекористування покупець вирішує самостійно згідно з
чинним законодавством.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 12 604,90 грн., ПДВ
— 2 520,98 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
15 125,88 грн.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; завершення будівництва; заборона продажу об’*
єкта до моменту завершення будівництва та введення його в
експлуатацію; забезпечення виконання вимог екологічної без*
пеки, охорони навколишнього природного середовища під
час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єк*
та приватизації.

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

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

Грошові кошти в розмірі 1 512,59 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують*
ся на р/р № 37314009000173 в УДК по Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.

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

Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку$
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11$й год. за адресою: Закарпатська область, м. Ужго$
род, вул. Собранецька, 60.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь*
ка область, смт Перечин, вул. Промислова, 5.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужго*
род, вул. Собранецька, 60, кімната 316, телефони для дові*
док: (03122) 3*53*21, 3*71*93.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів

незавершеного будівництва (ОНБ)
1. Назва: одноповерховий житловий будинок.
Місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський

р*н, с. Федорівка, вул. Радгоспна, 3.
Балансоутримувач: СВК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 20571578),

адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський р*н, с. Рови).
Проектом передбачено: одноквартирний одноповерховий

житловий будинок загальними розмірами 10х12 м, з при*
будовою розмірами 3х6 м. Площа будівлі 138 м2, будівель*
ний об’єм 442 м3, виконано: фундамент стрічковий з бетон*
них блоків та частково стіни з перегородками. Територія
майданчика не огороджена, не охороняється, без освітлен*
ня.

Розташований на новому масиві села на відстані 250 мет*
рів від асфальтованої дороги і 30 метрів від лісу.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 29%.
Площа земельної ділянки під ОНБ: 0,03 га.
Початкова ціна продажу без урахування ПДВ: 2 202 грн.
ПДВ (20%): 440,40 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 2 642,40

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу:

264,24 грн.
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Початкова вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ:
30 728,85 грн.

ПДВ (20%): 6 145,77 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 36 874,62

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

3 687,46 грн.
11. Назва: фабрика$пральня та підприємство хімчист$

ки.
Місцезнаходження: 07100, Київська обл., м. Славутич.
Балансоутримувач: ВАТ «Ремонтно*будівельне управління»

(код за ЄДРПОУ 24880543), адреса: 07100, Київська обл., м.
Славутич).

Проектом передбачено: фабрика*пральня та підприємст*
во хімчистки.

Основні показники: ОНБ знаходиться від залізничної стан*
ції міста Славутич на відстані 2,5 км, від товарної станції села
Неданчичі 10 км. Під’їзні дороги асфальтобетонні. Основна
частина оцінюваного будинку має Т*подібну форму в плані.
Будівля має два поверхи та підвал. З передбачених основних
конструктивних елементів будівлі на даний час на об’єкті зве*
дено фундаменти, частково каркас, стіни, перегородки, пе*
рекриття й покриття. Поточна будівельна готовність будинку
становить 24,37%.

Виконано: фундамент — 100%; вигнані стіни підвалу —
100%, зовнішні стіни — 80%, (два поверхи), перегородки —
50%, монтаж плит покриття — 80%.

Не виконано: зовнішні інженерні мережі, благоустрій і озе*
ленення, весь комплекс оздоблювальних, сантехнічних, вен*
тиляційних, електромонтажних робіт. Територія будівельно*
го майданчика не огороджена і не охороняється.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 24,37%.
Площа земельної ділянки під забудову ОНБ: 1,2 га.
Початкова вартість продажу без урахування ПДВ: 188 503

грн.
ПДВ (20%): 37 700,60 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 226 203,60

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

22 620,36 грн.
12. Назва: одноквартирний житловий будинок № 2.
Місцезнаходження: 08413, Київська обл., Переяслав*

Хмельницький р*н, с. Глашинів, вул. Будівельна, 2.
Балансоутримувач: ВАТ «Племінний завод ім. Богдана Хме*

льницького» (код за ЄДРПОУ 00857456, адреса: 08413, Київ*
ська обл., Переяслав*Хмельницький р*н, с. Гланишів.

Проектом передбачено: одноквартирний житловий буди*
нок.

Основні показники: ОНБ знаходиться в центрі селища Гла*
шинів.

Виконано: фундамент, вигнані стіни, перекриття по поло*
вині будинку (плити). Стіни будівлі знаходяться в стані роз*
валу.

Не виконано: комунікації, благоустрій, електромережі.
Ступінь будівельної готовності ОНБ: 30%.
Площа земельної ділянки під забудову ОНБ: 0,21 га.
Початкова вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ:

24 947,59 грн.
Сума ПДВ (20%): 4 989,52 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 29 937,11

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

2 993,71 грн.
Умови продажу об’єктів: завершити будівництво та ввести

в експлуатацію ОНБ протягом 5 років можливо із зміною пе*
рвісного призначення (крім поз. № 11); завершити будівни*
цтво та ввести в експлуатацію ОНБ протягом 3 років із мож*
ливою зміною первісного призначення поз. № 11; заборона
продажу ОНБ, земельної ділянки, на якій він розташований,
до моменту завершення будівництва та введення ОНБ в екс*
плуатацію, а також до моменту здійснення покупцем повних
розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення вимог еко*
логічної безпеки, охорони навколишнього природного сере*
довища під час добудови та подальшого введення в експлу*
атацію ОНБ; питання відведення, купівлі або довгострокової
оренди земельної ділянки під ОНБ вирішується новим влас*
ником самостійно в порядку, установленому чинним законо*
давством з місцевими органами влади; зміни в проектно*
технічній документації погодити в порядку, установленому
чинним законодавством з місцевими органами влади; у ви*
падку відмови переможця від підписання договору купівлі*
продажу ОНБ в п’ятиденний термін з дня затвердження про*
токолу проведення аукціону він сплачує штраф в розмірі два*
дцяти відсотків від кінцевої ціни продажу ОНБ за вирахуван*
ням грошових коштів в розмірі 10% від початкової суми про*
дажу.

Аукціон буде проведено через тридцять календарних
днів після даної публікації за адресою: м. Київ, вул. За$
лізничне Шосе, 57 (5$й поверх), ВАТ «Київська Універ$
сальна біржа».

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за
три дні до дня проведення аукціону.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37184500900001 Регіонального відділення ФДМУ по
Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київсь*
кій області, МФО 821018.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта вносяться на р/р № 37317100066101 Регіонального
відділення ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ
19028107, в УДК у Київській області, МФО 821018.

Отримати більш докладну інформацію та подати заяву мо*
жна в Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області,
що знаходиться за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки,
1, кімн. 832, тел. 296*84*75.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні пожежного депо
Назва: пожежне депо.
Місцезнаходження: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул.

Окружна.
Балансоутримувач: ВАТ «Муліт» (код за ЄДРПОУ 14311910)

адреса: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Окружна, 1.
Проектом передбачено: пожежне депо, територія будіве*

льного майданчику не охороняється. З боку вул. Окружній
влаштовано тимчасовий під’їзний шлях довжиною 100 м).

Виконано: земляні роботи, зведено та перекрито підземну
частину та перший поверх, магістральний водопровід знахо*
диться на відстані 150 м.

Ступінь будівельної готовності: 28%.
Земельна ділянка: 1,0 га.
Вартість без урахування ПДВ: 192,72 грн.
ПДВ (20%): 38,54 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 231,26 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості: 23,13

грн.
Умови продажу об’єкта: завершити будівництво та ввес*

ти в експлуатацію ОНБ протягом п’яти років (можлива зміна
первісного призначення); заборона продажу ОНБ, земель*
ної ділянки, на якій він розташований, до моменту завер*
шення будівництва та введення ОНБ в експлуатацію, а та*
кож до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за
придбаний об’єкт. У разі неможливості завершення будів*
ництва в установлені строки за наявності відповідних об*
ґрунтувань строки завершення будівництва можуть бути
змінені за рішенням органу приватизації та органу місце*
вого самоврядування з укладанням додаткового договору;
забезпечення вимог екологічної безпеки охорони навколи*
шнього природного середовища під час добудови та пода*
льшого введення в експлуатацію ОНБ; питання відведення,
купівлі або довгострокової оренди земельної ділянки під ОНБ
вирішується новим власником самостійно в порядку, уста*
новленому чинним законодавством з місцевими органами
влади; зміни в проектно*технічній документації погодити в
порядку, установленому чинним законодавством з місцеви*
ми органами влади.

Аукціон буде проведено через тридцять календарних
днів після даної публікації за адресою: м. Київ, вул. За$
лізничне Шосе, 57 (5$й поверх), ВАТ «Київська Універ$
сальна біржа».

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за
три дні до дня проведення аукціону.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на
р/р № 37184500900001 Регіонального відділення ФДМУ по
Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київсь*
кій області, МФО 821018.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта вносяться на р/р № 37317100066101 Регіонального
відділення ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ
19028107, в УДК у Київській області, МФО 821018.

Отримати більш докладну інформацію та подати заяву мо*
жна в Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області,
що знаходиться за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки,
1, кімн. 832, тел.: 296*87*30, 296*84*75.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні 24$квартирного

житлового будинку
Назва: 24*квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул.

Корсунська, 171в.
Балансоутримувач: ВАТ «Муліт» (код за ЄДРПОУ 14311910),

адреса: 08550, Київська обл., м. Богуслав, вул. Окружна, 1.
Проектом передбачено: 24*квартирний житловий будинок.
Виконано: земляні роботи, заведено та перекрито підзем*

ну частину та перший поверх. До об’єкта підведено воду та
газ. З боку вул. Корсунської влаштовано тимчасовий під’їз*
ний шлях довжиною 200 м.

Не виконано: благоустрій, роботи по озелененню. Терито*
рія будівельного майданчика не огороджена і не охороняєть*
ся.

Ступінь будівельної готовності: 23%.
Земельна ділянка: 0,3 га.
Вартість без урахуванням ПДВ: 5 870 грн.
ПДВ (20%): 1 174,00 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 7 044,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості: 704,40

грн.
Умови продажу об’єкта: розібрати ОНБ протягом 3 ро*

ків, будівельний майданчик привести в стан, що відпові*
дає вимогам чинного законодавства; заборона продажу
ОНБ, земельної ділянки, до моменту розбирання, а також
до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за при*
дбаний об’єкт. У разі неможливості розбирання будівниц*
тва в установлені строки за наявності відповідних обґрун*
тувань строки розбирання будівництва можуть бути змі*
нені за рішенням органу приватизації та органу місцевого
самоврядування, з укладанням додаткового договору; за*
безпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи*

шнього природного середовища під час розбирання; пи*
тання відведення, купівлі або довгострокової оренди зе*
мельної ділянки під ОНБ вирішується новим власником са*
мостійно в порядку, установленому чинним законодавст*
вом з місцевими органами влади; у випадку відмови пе*
реможця аукціону від підписання договору купівлі*продажу
ОНБ в п’ятиденний термін з дня затвердження протоколу
проведення аукціону він сплачує штраф в розмірі двадця*
ть відсотків від кінцевої ціни продажу ОНБ за вирахуван*
ням грошових коштів в розмірі 10% від початкової суми
продажу.

Аукціон буде проведено через тридцять календарних
днів після даної публікації за адресою: м. Київ, вул. За$
лізничне Шосе, 57 (5$й поверх), ВАТ «Київська Універ$
сальна біржа».

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за
три дні до дня проведення аукціону.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37184500900001 Регіонального відділення ФДМУ по
Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київсь*
кій області, МФО 821018.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта вносяться на р/р № 37317100066101 Регіонального
відділення ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ
19028107, в УДК у Київській області, МФО 821018.

Отримати більш докладну інформацію та подати заяву мо*
жна в Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області,
що знаходиться за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки,
1, кімн. 832, тел.: 296*87*30, 296*84*75.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні одноквартирного
житлового будинку № 1 (під розбирання)

Код за ЄДРПОУ: 00386726.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Сум*

сько*Степанівське», 42304, Сумський р*н, смт Степанівка, вул.
Комсомольська, 35.

Адреса об’єкта: 42326, Сумський р*н, с. Степаненкове.
По об’єкту виконано: стрічкові монолітні фундаменти з це*

гляним цоколем; стіни та перегородки — піноблочні стінові
панелі (32 шт.); прибудова з керамічної цегли; перекриття —
з/б плити (7 шт.), піноблочні плити (8 шт.); покрівля з азбоце*
ментних листів (90 шт.) по дерев’яних балках. Підлога, віконні
та дверні блоки відсутні, опоряджувальні роботи не викону*
вались.

Ступінь будівельної готовності: 30%.
Площа забудови: 94 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 7 785 грн., ПДВ —

1 557 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

9 342 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом одного року з моменту

переходу права власності на об’єкт до покупця розібрати об’*
єкт та привести будівельний майданчик в належний стан від*
повідно до вимог чинного законодавства з охорони навколи*
шнього середовища; забезпечення вимог екологічної безпе*
ки, охорони навколишнього природного  середовища під час
розбирання; у разі придбання земельної ділянки, на якій роз*
ташований об’єкт, використовувати її тільки під забудову; у
разі відмови від права придбання земельної ділянки здати її
органам місцевого самоврядування; питання переоформлен*
ня документів на право користування земельною ділянкою
вирішується новим власником самостійно в порядку, встано*
вленому чинним законодавством; забороняється подальше
відчуження об’єкта на термін розбирання.

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

Грошові кошти в розмірі 934,2 грн., що становить 10% від
вартості об’єкта приватизації вносяться на рахунок Регіона*
льного відділення ФДМУ по Сумській області
№37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 25 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведено 29 жовтня 2004 року об

11.00, за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1,
4$й поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумсь$
кій області.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні одноквартирного
житлового будинку № 2 (під розбирання)

Код за ЄДРПОУ: 00386726.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 2.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Сум*

сько*Степанівське», 42304, Сумський р*н, смт Степанівка, вул.
Комсомольська, 35.

Адреса об’єкта: 42326, Сумський р*н, с. Степаненкове.
По об’єкту виконано: стрічкові монолітні фундаменти з це*

гляним цоколем; стіни та перегородки — піноблочні стінові
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Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні за методом зниження ціни

лота не завершених будівництвом житлових будинків
з   господарськими приміщеннями в с. Нові Обиходи

(Самчинці) Немирівського району

Номер Кількість Загальна Ступінь Вартість Сума Початкова Грошові кошти
садиби кімнат площа будівельної продажу ПДВ, вартість в сумі 10%

житлового готовності, об’єкта грн.   продажу  з від початкової
будинку, %   без ПДВ ПДВ, грн.    вартості

 м2 грн. продажу об’єкта,
 грн.

Квартал №13

№ 1 4 87,7 57 2 466,00 493,20 2 959,20 295,92
№ 2 4 87,7 63 2 695,00 539,00 3 234,00 323,40
№ 3 4 87,7 63 2 534,00 506,80 3 040,80 304,08

По житлових будинках виконано: фундаменти з моноліт*
ного залізобетону і з/б блоків, цегляні стіни і перегородки,
покриття зі збірних з/б пустотних плит, дах з шиферним
покриттям, на веранді шифер зруйнований. Інші роботи
по будинках не виконувались. По господарських приміщен*
нях виконано: фундаменти зі збірних з/б блоків, цегляні
стіни на садибі № 1 до рівня перемичок, покриття зі збір*
них пустотних плит на садибі № 2, а на садибі № 3 покрит*
тя зі з/б плит виконано тільки над приміщенням для худо*
би. Інші роботи по господарських приміщеннях не викону*
вались. Благоустрій і огородження не виконувались. По ву*
лиці проходить водогін з  водорозбірними колонками за*
гального користування. Виконана дорога з твердим покрит*
тям. Село електрофіковано, газифіковано, телефонізова*
но. Мережі енергозабезпечення до вказаних садиб  не ви*
конувались.

 Площа земельної ділянки  для кожної садиби — 0,25 га.
Умови продажу об’єктів: збереження первісного призна*

чення; завершити  будівництво об’єкта протягом п’яти років;
заборона  продажу об’єкта та земельної ділянки, на якій роз*
ташований цей об’єкт, до моменту завершення будівництва і
введення об’єкта в експлуатацію; забезпечення вимог техні*
ки безпеки, екологічної безпеки, охорони навколишнього при*
родного середовища під час добудови та подальшого вве*
дення об’єкта в експлуатацію.

Питання відведення, оренди або приватизації земельної
ділянки вирішується за ініціативою покупця самостійно піс*
ля укладання договору купівлі*продажу об’єкта згідно з чин*
ним законодавством.

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

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єк*
та приватизації вносяться  на рахунок Регіонального відді*
лення ФДМУ по Вінницькій області № 37315005000498 в бан*
ку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 3
дні до початку аукціону.

Аукціон відбудеться через 30  днів від  дня  опубліку$
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
за  адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (вінницька фі$
лія ДАК «Національна мережа аукціонних центрів») о
10.00.

Ознайомитися  з об’єктами можна  за адресою їх розташу*
вання. Додаткову інформацію можна одержати за місцем по*
дання заяви.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.
Вінниця, вул. Гоголя,10 (кімн.14), тел. 35*46*29. Час роботи:
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), по п’ятницях з 8.00 до 16.00.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання, на аукціоні за методом

зниження ціни лота третього блоку загальноосвітньої
початкової школи

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 04011686.
Адреса балансоутримувача — 85400, м. Селидове, вул.

К. Маркса, 8.
Назва об’єкта: третій блок загальноосвітньої початкової

школи, що знаходиться на балансі ВКБ Селидівської міської
ради.

Адреса: 85400, м.Селидове, вул. Леніна.
Відомості про об’єкт: по об’єкту  виконано монтаж фунда*

ментів стін підвалу з бетонних блоків та плит, монтаж  збірних
монолітних залізобетонних поясів (фундаментного та цоко*
льного), кладка стін першого поверху, перекриттів над підва*
лом.

Будівництво здійснювалось з 1994 до 1995 р.
Ступінь будівельної готовності — 5%.
Земельна ділянка  окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 21 431,37 грн., ПДВ

— 4 286,27 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 25 717,64 грн.

Умови продажу.
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в

належний стан протягом двох років після  укладення догово*
ру купівлі*продажу.

2. Забезпечити додержання правил техніки безпеки та са*
нітарно*екологічних норм, передбачених законодавством
України.

3. Здати земельну ділянку місцевим органам самовряду*
вання з додержанням умов здачі.

4. Покупець має право придбати земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт, тільки під забудову.

5. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, на термін розбирання об’єкта та до
здійснення повних розрахунків за придбаний об’єкт.

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн.  вноситься на р/р
№ 37184103800001 банку УДК у Донецькій області , МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245 (одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області).

Грошові кошти у сумі 2 572 грн., що становить 10% від поча*
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк УДК у
Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016, код
за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення
Фонду держмайна України по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р №
37184103800001 , МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одер*
жувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.

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

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13,
товарна біржа «Феміда».

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97.

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

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота об’єктів незавершеного
будівництва (ОНБ)

1. Назва: 18$квартирний житловий будинок з пристро$
єним магазином «Кулінарія».

Місцезнаходження: 08550, Київська обл., Фастівський р*н,
смт Кожанка.

Балансоутримувач: ВАТ «Кожанський цукровий завод» (код
за ЄДРПОУ 00372471), адреса: 08550, Київська обл., Фастів*
ський р*н, смт Кожанка.

Проектом передбачено: 18*квартирний житловий будинок.
Розташований: будівельний майданчик знаходиться в

центрі смт Кожанка. Неподалік розташована асфальтована
дорога сполученням Фастів—Кожанка.

Виконано: побудований перший поверх, розпочато (40%)
будівництво 2*го поверху. Прибудований фундамент мага*
зину «Кулінарія». Є лінія електропередач та газопровід.

Не виконано: об’єкт не охороняється.
Ступінь будівельної готовності: 20—30%.
Земельна ділянка: 0,5 га.
Вартість без урахування ПДВ: 90 559,46 грн.
ПДВ (20%): 18 111,89 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 108 671,35

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості:

10 867,14 грн.
2. Назва: котедж МБК$1 — поз. 57.
Місцезнаходження ОНБ: 07100, Київська обл., м. Славу*

тич.
Балансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за

ЄДРПОУ 14310862), адреса: 09700, Київська обл., м. Славу*
тич.

Проектом передбачено: 2*поверховий п’ятикімнатний жи*
тловий будинок з гаражем.

Виконано: фундамент, стіни, перекриття підвалу, 1*го та
2*го поверху, дерев’яні конструкції даху, покриття даху із хви*
лястих азбоцементних листів.

Не виконано: зовнішні вікна і двері, внутрішні двері, входи
в будинок, внутрішні сантехнічні і елекромонтажні роботи та
опоряджувальні роботи.

Розташований: від головного в’їзду в місто — 1,25 км від
центру міста, від автошляху — 0,1 км, від залізниці — 1,1 км,
від АЗС — 1,25 км.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 55%.
Земельна ділянка: 0,058 га.
Вартість без урахування ПДВ: 42 491,66 грн.
ПДВ (20%): 8 498,33 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 50 989,99 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості:

5 099,00 грн.
3. Назва: котедж МБК$1 — поз. 58.
Місцезнаходження ОНБ: 07100, Київська обл., м. Славу*

тич.
Балансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за

ЄДРПОУ 14310862), адреса: 09700, Київська обл., м. Славу*
тич.

панелі (32 шт.); прибудова з керамічної цегли (частково розі*
брана); перекриття — з/б плити (7 шт.), піноблочні плити (8
шт.). Підлога, віконні та дверні блоки відсутні, опоряджуваль*
ні роботи не виконувались.

Ступінь будівельної готовності: 25%.
Площа забудови: 94 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 285 грн., ПДВ —

1 257 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

7 542 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом одного року з моменту

переходу права власності на об’єкт до покупця розібрати
об’єкт та привести будівельний майданчик в належний стан
відповідно до вимог чинного законодавства з охорони на*
вколишнього середовища; забезпечення вимог екологіч*
ної безпеки, охорони навколишнього природного  середо*
вища під час розбирання; у разі придбання земельної ді*
лянки, на якій розташований об’єкт, використовувати її тіль*
ки під забудову; у разі відмови від права придбання земе*
льної ділянки здати її органам місцевого самоврядування;
питання переоформлення документів на право користуван*
ня земельною ділянкою вирішується новим власником са*
мостійно в порядку, встановленому чинним законодавст*
вом; забороняється подальше відчуження об’єкта на тер*
мін розбирання.

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

Грошові кошти в розмірі 754, 2 грн., що становить 10% від
вартості об’єкта приватизації вносяться на рахунок Регіона*
льного відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 25 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведено 29 жовтня 2004 року об 11.00

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні одноквартирного житлового

будинку № 3 (під розбирання)
Код за ЄДРПОУ: 00386726.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 3.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Сум*

сько*Степанівське», 42304, Сумський р*н, смт Степанівка, вул.
Комсомольська, 35.

Адреса об’єкта: 42326, Сумський р*н, с. Степаненкове.
По об’єкту виконано: стрічкові монолітні фундаменти з це*

гляним цоколем; стіни та перегородки — піноблочні стінові
панелі (32 шт.); прибудова з керамічної цегли; перекриття —
з/б плити (7 шт.), піноблочні плити (8 шт.); покрівля з азбоце*
ментних листів (90 шт.) по дерев’яних балках. Підлога, віконні
та дверні блоки відсутні, опоряджувальні роботи не викону*
вались.

Ступінь будівельної готовності: 25%.
Площа забудови: 94 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 285 грн., ПДВ —

1 257 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

7 542 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом одного року з моменту

переходу права власності на об’єкт до покупця розібрати об’*
єкт та привести будівельний майданчик в належний стан від*
повідно до вимог чинного законодавства з охорони навколи*
шнього середовища; забезпечення вимог екологічної безпе*
ки, охорони навколишнього природного  середовища під час
розбирання; у разі придбання земельної ділянки, на якій роз*
ташований об’єкт, використовувати її тільки під забудову; у
разі відмови від права придбання земельної ділянки здати її
органам місцевого самоврядування; питання переоформлен*
ня документів на право користування земельною ділянкою
вирішується новим власником самостійно за порядком, вста*
новленим чинним законодавством; забороняється подаль*
ше відчуження об’єкта на термін розбирання.

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

Грошові кошти в розмірі 754,2 грн., що становить 10% від
вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіона*
льного відділення ФДМУ по Сумській області
№ 37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 25 жовтня 2004 року.
Аукціон буде проведено 29 жовтня 2004 року об

11.00, за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/І, 4$й
поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській об$
ласті.

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

відділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул.
Харківська, 30/1, тел. (0542) 36*23*87.
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Проектом передбачено: 2*поверховий п’ятикімнатний жи*
тловий будинок з гаражем.

Виконано: фундамент, стіни, перекриття підвалу, 1*го та
2*го поверху, дерев’яні конструкції даху, покриття даху із хви*
льових азбоцементних листів. Частково виконана підготовка
під оздоблення, встановлена металева коробка для гараж*
них робіт.

Не виконано: зовнішні вікна і двері, внутрішні двері, входи
в будинок, внутрішні сантехнічні і електромонтажні роботи,
опоряджувальні роботи.

Розташований: від головного в’їзду в місто — 1,25 км, від
автошляху — 0,1 км, від залізниці — 1,1 км, від АЗС — 1,25 км.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 55%.
Земельна ділянка: 0,058 га.
Вартість без урахування ПДВ: 52 341,74 грн.
ПДВ (20%): 10 468,35 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 62 810,09 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості:

6 281,01 грн.
4. Назва: котедж МБК$1 — поз. 59.
Місцезнаходження ОНБ: 07100, Київська обл., м. Славу*

тич.
Балансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за

ЄДРПОУ 14310862), адреса: 09700, Київська обл., м. Славу*
тич.

Проектом передбачено: 3*поверховий п’ятикімнатний жи*
тловий будинок з гаражем.

Виконано: фундаменти, стіни, перекриття підвалу, 1*го та
2*го поверху, дерев’яні конструкції даху, покриття даху із хви*
льових азбоцементних листів, частково виконана підготовка
під оздоблення, встановлена металева коробка для гараж*
них робіт.

Не виконано: зовнішні вікна і двері, внутрішні двері, входи
в будинок, внутрішні сантехнічні і електромонтажні роботи,
опоряджувальні роботи.

Розташований: від головного в’їзду в місто — 1,25 км від
центру міста, від автошляху — 0,1 км, від залізниці — 1,1 км,
від АЗС — 1,25 км.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 55%.
Земельна ділянка: 0,058 га.
Вартість без урахування ПДВ: 57 087,39 грн.
ПДВ (20%): 11 417,48 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 68 504,87 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості:

6 850,49 грн.

5. Назва: котедж МБК$1 — поз. 60.
Місцезнаходження ОНБ: 07100, Київська обл., м. Славу*

тич.
Балансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за

ЄДРПОУ 14310862), адреса: 09700, Київська обл., м. Славу*
тич.

Проектом передбачено: 2*поверховий п’ятикімнатний жи*
тловий будинок з гаражем.

Виконано: фундамент, стіни, перекриття підвалу, 1*го та
2*го поверху, дерев’яні конструкції даху, покриття даху із хви*
льових азбоцементних листів, частково виконані внутрішні
опоряджувальні роботи, встановлена металева коробка для
гаражних робіт.

Розташований: від головного в’їзду в місто — 1,25 км від
центру міста, від автошляху — 0,1 км, від залізниці — 1,1 км,
від АЗС — 1,25 км.

Не виконано: зовнішні вікна і двері, внутрішні двері, входи
в будинок, внутрішні сантехнічні і електромонтажні роботи,
опоряджувальні роботи.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 55%.
Земельна ділянка: 0,058 га.
Вартість без урахуванням ПДВ: 34 055,75 грн.
ПДВ (20%): 6 811,15 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 40 866,90 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості:

64 086,69 грн.
6. Назва: котедж МБК$1 — поз. 61.
Місцезнаходження ОНБ: 07100, Київська обл., м. Славу*

тич.
Балансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за

ЄДРПОУ 14310862), адреса: 09700, Київська обл., м. Славу*
тич.

Проектом передбачено: 2*поверховий п’ятикімнатний жи*
тловий будинок з гаражем.

Виконано: фундамент, стіни, перекриття підвалу, 1*го та
2*го поверху, дерев’яні конструкції даху, покриття даху із хви*
льових азбоцементних листів, частково виконані внутрішні
опоряджувальні роботи, встановлені металеві ворота в гара*
жі.

Розташований: від головного в’їзду в місто — 1,25 км від
центру міста, від автошляху — 0,1 км, від залізниці — 1,1 км,
від АЗС — 1,25 км.

Не виконано: зовнішні вікна і двері, внутрішні двері, входи
в будинок, внутрішні сантехнічні і електромонтажні роботи,
опоряджувальні роботи.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 60%.
Земельна ділянка: 0,058 га.
Вартість без урахування ПДВ: 53 744,54 грн.
ПДВ (20%): 10 748,91 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 64 493,45 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості:

6 449,35 грн.
Умови продажу об’єктів: завершити будівництво та вве*

сти в експлуатацію ОНБ протягом п’яти років; заборона
продажу ОНБ, земельної ділянки, на якій він розташова*
ний, до моменту завершення будівництва та введення ОНБ
в експлуатацію, а також до моменту здійснення покупцем
повних розрахунків за придбаний об’єкт. У разі неможли*
вості завершення будівництва в установлені строки за на*
явності відповідних обґрунтувань строки завершення бу*
дівництва можуть бути змінені за рішенням органу при*
ватизації та органу місцевого самоврядування з укладен*
ням додаткового договору; забезпечення вимог екологіч*
ної безпеки, охорони навколишнього природного середо*
вища під час добудови та подальшого введення в експлу*
атацію ОНБ; питання відведення, купівлі або довгостро*
кової оренди земельної ділянки під ОНБ вирішується но*
вим власником самостійно в порядку, установленому чин*
ним законодавством, з місцевими органами влади; змі*
ни в проектно*технічній документації погодити в порядку,
установленому чинним законодавством, з місцевими ор*
ганами влади.

Аукціон буде проведено через тридцять календарних
днів після цієї публікації за адресою: м. Київ, вул. Залі$
зничне Шосе, 57 (5$й поверх), ВАТ «Київська Універса$
льна біржа».

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні — за
три дні до дня проведення аукціону.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37184500900001 Регіонального відділення ФДМУ по
Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київсь*
кій області, МФО 821018.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта вносяться на р/р № 37317100066101 Регіонального
відділення ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ
19028107, в УДК у Київській області, МФО 821018.

Отримати більш докладну інформацію та подати заяву мо*
жна в Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області,
що знаходиться за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі України,
1, кімн. 832, тел.: 296*87*30, 296*84*75.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

аукціону з продажу цілісного майнового комплексу
Державного науково$виробничого підприємства

«Укрмеханобр»
1. Дані про об’єкт продажу.
Код за ЄДРПОУ: 13419404.
Назва: Державне науково*виробниче підприємство «Укр*

механобр» (ДНВП «Укрмеханобр»).
Місцезнаходження об’єкта: 50019, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Мопрівська, 12.
Інформація про ДНВП «Укрмеханобр» щодо його стану на

відповідному товарному ринку: підприємство не включено до
переліку суб’єктів господарювання, які займають монополь*
не становище на загальнодержавному ринку, затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету України від
21.04.2000 № 50*р.

2. Фонд державного майна України пропонує до про$
дажу цілісний майновий комплекс ДНВП «Укрмеханобр»
за початковою вартістю 5 124 700 (п’ять мільйонів сто
двадцять чотири тисячі сімсот) гривень.

3. Основні характеристики ДНВП «Укрмеханобр».
Статутний капітал станом на 30.06.2004 — 1 560,7 тис.

грн.
Основні види діяльності (за статутом та за кодами

КВЕД):
13.10.2 Відкрите видобування залізної руди (цей підклас

включає відкритий видобуток, збагачення та спікання заліз*
ної руди);

26.70.0 Оброблення каміння;
63.21.1 Функціонування залізничного транспорту;
73.10.0 Дослідження та розроблення в галузі природних та

технічних наук;
37.10.1 Оброблення металевих відходів та брухту чорних

металів;
37.10.2 Оброблення брухту та відходів кольорових мета*

лів.
Інші види діяльності пов’язані з торгівлею, наданням транс*

портних послуг, монтажу збірних та металевих конструкцій,
здавання у найм нерухомості, транспортних засобів, устатку*
вання тощо.

Підприємство має ліцензію на користування надрами, ви*
користання джерел іонізуючого випромінювання.

Обсяг продукції за І півріччя 2004 р. становить 222 187,4 т
(кускова руда — 84 928,4 т, аглоруда — 133 408,0 т, краскова

ГРУПА  В руда — 3 371,0 т, щебінь — 480,0 т), у тому числі експортної —
11 513,4 т кускової руди.

Середньооблікова чисельність працюючих станом на
30.06.2004 — 422 чол.

Відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земель*
ну ділянку, на якій розташоване ДНВП «Укрмеханобр», умо*
ви користування ними: до складу цілісного майнового ком*
плексу включено 29 будівель та споруд. Підприємство роз*
ташоване на земельній ділянці площею 69,9890 га, у тому
числі: ділянка площею 60,0 га розташована в північній ча*
стині кар’єру і призначена для видобутку залізної руди;
ділянка площею 1,91 га розташована біля східного борту
кар’єру, на ній розміщені споруди і будівлі дробарно*
сортувальної фабрики; ділянка площею 2,08 га розташо*
вана на східній частині борту кар’єру поблизу будівлі дро*
барно*сортувальної фабрики і призначена для складуван*
ня некондиційної продукції перероблення руди; ділянка
площею 6,0007 га призначена для розміщення залізнич*
них колій.

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

Основні показники господарської діяльності ДНВП
«Укрмеханобр» за останні два роки та останній

звітний період

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

Обсяг реалізації продукції (без ПДВ), тис. грн. 12 608,3 20 570,1 12 099,6
Балансовий прибуток (�збиток), тис. грн. �795,5 �857,8 �618,6
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 1 183,3 3 535,7 3 597,4
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 3 919,9 6 082,2 7 438,1
Рентабельність реалізованої продукції (без ПДВ), % 6,6 4,4 4,9
Вартість активів, тис. грн. З 218,9 5 059,3 6 111,1

4. Для участі в аукціоні потенційний покупець має відпові"
дати таким кваліфікаційним вимогам: мати досвід роботи в
залізорудній галузі.

5. Умови продажу:
погашення кредиторської заборгованості у сумі, що скла*

лася на момент укладення договору купівлі*продажу цілісно*
го майнового комплексу, до кінця 2005 року;

забезпечення збереження кількості робочих місць протя*
гом одного року з моменту державної реєстрації договору
купівлі*продажу;

забезпечення збереження основного виду діяльності під*
приємства;

внесення інвестицій в сумі 5 500 тис. грн. для відновлення
основних засобів підприємства до кінця 2005 року;

підвищення рівня заробітної плати працівникам підпри*

ємства не менш як на 20% до кінця II кварталу 2005 року порі*
вняно із заробітною платою, яка буде становити на момент
укладення договору купівлі*продажу;

забезпечення проектування, будівництва та введення в екс*
плуатацію додаткового побутового корпусу протягом 2005 року
вартістю не менш як 300 тис. грн.;

забезпечення проектування та введення в експлуатацію си*
стеми подачі гарячої води на естакаду по обслуговуванню
автомобілів «БелАЗ» до кінця 2005 року вартістю не менш як
150 тис. грн.;

забезпечення проектування та введення в експлуатацію си*
стеми сухого збагачення бідних окислених залізних руд до
кінця 2005 року вартістю не менш як 600 тис. грн.;

здійснення введення автономного теплозабезпечення всіх
приміщень автоколони, побутового комбінату, управління та
складів підприємства до кінця 2006 року вартістю не менш як
550 тис. грн.;

здійснення капітального ремонту і введення в експлуата*
цію мийки для автомашин «БелАЗ» до кінця 2005 року варті*
стю не менш як 250 тис. грн.;

здійснення капітального ремонту покрівлі боксу для ре*
монту автомобілів «БелАЗ», побутового комбінату, будівель
та споруд ДСФ, корпусів ст. Саксагань та ст. Мудренна Про*
мислова до кінця 2005 року вартістю не менш як 400 тис.
грн.;

забезпечення проектування та введення в експлуатацію 4
нових аспіраційно*технічних установок для сухого очищення
повітря на дробарно*сортувальній фабриці до кінця 2005 року
вартістю не менш як 350 тис, грн.;

організація вивозу розкривної маси не менше 140 м3 щомі*
сяца протягом двох років для відновлення порушеного плану
ведення гірничих робіт з моменту державної реєстрації до*
говору купівлі*продажу;

забезпечення освоєння нового виду діяльності протягом
2005 року:

рекультивація раніше відпрацьованих земель по проекту
ліквідації шахти «Гігант» згідно з планом*завданням Криво*
різького міськвиконкому вартістю 450 тис. грн. щороку про*
тягом трьох років з моменту державної реєстрації договору
купівлі*продажу;

отримання ліцензії на надання послуг залізничним транс*
портом до кінця 2005 року вартістю 200 тис. грн.;

відведення земельної ділянки площею 30 га в маркшей*
дерських осях 168*100, ЛПС+400*100 для проектування і по*
чатку розроблення цієї ділянки до кінця 2005 року вартістю
200 тис. грн.;

погашення заборгованості із заробітної плати протягом 90
днів з дня набуття права власності на об’єкт продажу;

протягом 50 днів з моменту укладання договору купівлі*
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продажу надати продавцю дозвіл органу Антимонопольно*
го комітету України на придбання активів у вигляді об’єкта
приватизації, у разі необхідності отримання такого дозво*
лу;

здійснення фінансування заходів, направлених на забез*
печення належного рівня безпеки і охорони праці на вироб*
ництві;

виконання вимог антимонопольного законодавства Украї*
ни;

обрання у тримісячний термін після державної реєстрації
договору купівлі*продажу організаційно*правової форми го*
сподарювання;

забезпечення згідно з чинним законодавством виконання
мобілізаційних завдань, визначених державою;

забезпечення виконання вимог чинного законодавства що*
до збереження навколишнього середовища, дотримання еко*
логічної безпеки виробництва;

здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно,
що входить до складу об’єкта приватизації, у бюро технічної
інвентаризації (БТІ).

6. Аукціон з продажу цілісного майнового комплексу ДНВП
«Укрмеханобр» проводиться відповідно до Положення про
продаж цілісних майнових комплексів державних підпри*
ємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені
до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного май*
на України від 26.07.2002 № 1336, розпорядженням Антимо*
нопольного комітету України від 26.07.2002 № 226*р, рішен*
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.08.2002 № 222 і зареєстрованого в Міністерстві юсти*
ції України 25.09.2002 за № 784/7072.

7. Для участі в аукціоні претендент подає такі кваліфікацій"
ні документи:

заяву про участь в аукціоні з продажу ДНВП «Укрмеханобр»

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13
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у довільній формі у 3 примірниках (для покупців, які є юри*
дичними особами,— підписану і скріплену печаткою, для по*
купців, які є фізичними особами,— підписану заяву та іден*
тифікаційний код) із зазначенням місця знаходження (по*
стійного місця проживання для фізичних осіб) та контактних
телефонів;

бізнес*план або техніко*економічне обґрунтування після*
приватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайня*
тості працівників підприємства;

документ, що підтверджує особу та її повноваження на під*
писання договору;

довідку щодо переліку номерів банківських рахунків, від*
критих для розрахунків за придбаний об’єкт приватизації;

додатково для юридичних осіб:
нотаріально посвідчені копії установчих документів, копію

свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, ві*
домості про розподіл статутного фонду між учасниками, до*
відку про наявність розміру державної частки у статутному
фонді (у довільній формі за підписом керівника), завірені
копії річної звітності за два останніх роки та фінансовий звіт
за останній звітний період;

додатково для фізичної особи:
декларацію про доходи.
Кваліфікаційні документи подаються в запечатаному не*

прозорому конверті з написом «Кваліфікаційні документи» із
зазначенням на ньому тільки назви аукціону.

До участі в аукціоні не допускаються компанії, зареєстро*
вані в офшорній зоні.

8. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні з
продажу об’єкта та кваліфікаційних документів — 29 жовтня
2004 року до 16.45.

9. Для участі в аукціоні учасник:
9.1. Сплачує гарантію у сумі 512 470 грн., що становить

10% від початкової вартості об’єкта, на рахунок Фонду дер*
жавного майна України № 37316021000058 в ОПЕРУ ДКУ, м.
Київ, МФО 820172, код за ЗКПО 00032945, одержувач: Фонд
державного майна України. Призначення платежу: гарантія
для участі в аукціоні з продажу ДНВП «Укрмеханобр».

9.2. Сплачує реєстраційний збір у сумі 17 грн. на рахунок
Фонду державного майна України № 37183500900028 в
ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЗКПО 00032945,
одержувач: Фонд державного майна України. Призначення
платежу: для ФДМУ, реєстраційний збір для участі в аукціоні
з продажу ДНВП «Укрмеханобр».

10. Заяви на участь в аукціоні та кваліфікаційні документи
приймаються за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9,
Фонд державного майна України, кімн. 504, щодня з 9.00 до
18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00 до 16.45. По
п’ятницях у передсвятковий день з 9.00 до 15.45.

11. Час та місце ознайомлення з ДНВП «Укрмеханобр»:
ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію
можна кожну п’ятницю з 16.00 за адресою: 50019, Дніпропе*
тровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мопрівська, 12, за наявніс*
тю дозволу Фонду державного майна України. Телефони:
(0564) 92*31*12 (13, 14). Факс: (0564) 92*31*09.

Для отримання дозволу на відвідування ДНВП «Укрмеха*
нобр» необхідно звернутись до Фонду державного майна
України у відділ продажу цілісних майнових комплексів та
об’єктів групи Е Департаменту продажу цілісних майнових
комплексів та активів підприємств за адресою: 01133, м. Ки*
їв, вул. Кутузова, 18/7, кімн. 721/3, телефони: (044) 200*33*54
та 294*42*40.

Аукціон з продажу цілісного майнового комплексу
ДНВП «Укрмеханобр» відбудеться 18 листопада 2004 ро$
ку об 11$й годині за адресою: 02002, м. Київ, вул.
М. Раскової, 15.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 296$34$30

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМВБ та філіях
Львівська філія УМВБ. Аукціонні торги  03.11.2004

Місце проведення торгів: Львівська філія УМВБ, 79000, м. Львів, вул. Винниченка, 14, телефони для довідок: 97$17$33, 97$13$27. Дата проведення торгів:  03.11.2004. Початок торгів об 11.00. Позначкою
«С» відмічені пакети акцій ВАТ, що входять до переліку стратегічно важливих підприємств. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій. Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску
акцій.
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ПЛАТИ ДРУКОВАНОГО
МОНТАЖУ, КОМПЛЕК�
ТУЮЧІ ВИРОБИ ТА ТОВА�
РИ НАРОДНОГО ВЖИТ�
КУ (ПАРАСОЛІ)

ЗАТВЕРДЖУВАЧ: ДИМЕ�
ТИЛАНІЛІН; ПРОДУКТ
«ДМЕГ»; КИСЕНЬ; ПРО�
ДУКТ «БІС ГМА»; ПРО�
ДУКТ «ТГМ�3Ч»; ЛЕЦИ�
ТИН; ХРОМОКСАН; ПРО�
МИСЛОВІ ПОСЛУГИ

ПРОМИСЛОВА ТА ПОБУ�
ТОВА РАДІОАПАРАТУРА,
ПОСЛУГИ

05777118 ВАТ «ПЕРЕМИШЛЯНСЬ�
КИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД
«МОДУЛЬ»  (ДОД.)

22400556 ВАТ «БОРИСЛАВСЬКИЙ
НДІ СИНТЕЗ З ДОСЛІДНИМ ЗАВО�
ДОМ» (ДОД.)

23965674 ВАТ «НОВОРОЗДІЛЬСЬ�
КИЙ ЗАВОД «СИГНАЛ» (ДОД.)

81201, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРЕ�
МИШЛЯНИ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 72

82300, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. БОРИС�
ЛАВ, ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКА, 125

81652, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МИКОЛАЇ�
ВСЬКИЙ Р�Н, М. НОВИЙ РОЗДІЛ,
ВУЛ. ГІРНИЧА, 2
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Вартість
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фондів,

грн.
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ОФ,
%
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грн.

Назва продукції,
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%
до

С Ф
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шт.

Номі�
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грн.

Адреса

Фор�
ма
ви�

пуску
акцій

Ознака
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ліста
та ст.

важли�
вого

Сукупний
обсяг

реалізації
(за останній

фін. рік),
грн.

Сукупна
вартість
активів

(за останній
фін. рік),

грн.

Б – 6028600,00 0,250 23856900 98,93 4,2 01.07.2004 32 12339700 51,83 �16300 103900 151400 45000 578800 6649100

Д С 2025550,00 0,250 19906 0,25 13,78 01.07.2004 145 18313100 52,36 �455000 383500 1970100 227523470 789000 9921900

Д – 3018731,00 0,250 12073444 99,99 0,61 01.07.2004 106 7892400 70,21 �88900 56100 373200 32500 23400 2930700

Івано,Франківська філія УФБ. Аукціонні торги  02.11.2004

Місце проведення торгів: Івано$Франківська філія УФБ, м.Івано$Франківськ, вул. Шевченка, 9, телефон для довідок (0342) 55$25$25. Дата проведення торгів:  02.11.2004. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д»
вказує на документарну форму випуску акцій.

1 ВИРОЩУВАННЯ І РЕ�
АЛІЗАЦІЯ МОЛОДНЯКА
ПЛЕМІННИХ СВИНЕЙ,
ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНО�
ВИХ КУЛЬТУР ТА КОР�
МОВИХ КУЛЬТУР

00704468 СІЛЬСЬКОГОСПОДАР�
СЬКЕ ВАТ «МИКУЛИНЕЦЬКЕ»
(ДОД.)

48120, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ТЕРЕ�
БОВЛЯНСЬКИЙ Р�Н, СМТ МИКУ�
ЛИНЦІ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 79
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Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до

С Ф

Земель�
на

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,

шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Фор�
ма
ви�

пуску
акцій

Ознака
монопо�

ліста
та ст.

важли�
вого

Сукупний
обсяг

реалізації
(за останній

фін. рік),
грн.

Сукупна
вартість
активів

(за останній
фін. рік),

грн.

Д – 781165,00 0,250 1371760 43,90 448,5 01.07.2004 15 3744800 76,13 �32100 72700 534600 0 96000 1015400

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УФБ та філіях
УФБ. Аукціонні торги  02.11.2004

Місце проведення торгів: УФБ, 01025, м. Київ, пров. Рильський, 10, телефони для довідок: (044) 228$28$50, 228$83$03. Дата проведення торгів:  02.11.2004. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на
документарну форму випуску акцій.

1 АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕ�
РЕВЕЗЕННЯ

20984470 ВАТ «АВТОТРАНСПОРТ�
НЕ ПІДПРИЄМСТВО�15142» (ДОД.)

65481, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ЮЖНИЙ,
ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 3

№
пор.

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до

С Ф

Земель�
на

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,

шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Фор�
ма
ви�

пуску
акцій

Ознака
монопо�

ліста
та ст.

важли�
вого

Сукупний
обсяг

реалізації
(за останній

фін. рік),
грн.

Сукупна
вартість
активів

(за останній
фін. рік),

грн.

Д – 3712900,00 0,250 3712901 25,00 4,11 01.07.2004 150 4408200 56,77 �125100 130000 426800 2451500 3892200 6118300
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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 дру"

ком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в

регіональному відділенні.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення

незалежної оцінки об’єктів

Об’єкт: державної власності — нежитлове вбудоване при$
міщення загальною площею 112,9 м2, що знаходиться на
балансі Державного головного територіального науково*
дослідного і проектного інституту «КримНДІпроект» і оренду*
ється приватним підприємцем Стеценком Ю. Г.

Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Керч,

вул. Юних Ленінців, 7/42.
Об’єкт державної власності — приміщення двох боксів

гаража, що знаходяться на балансі Державного головного
територіального науково*дослідного і проектного інституту
«КримНДІпроект» і орендується приватним підприємцем Сте*
ценко Н. Н.

Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Керч,

вул. Маршала Єременка, квартал 57.
Об’єкт державної власності — група інвентарних об’єк$

тів структурного підрозділу консервного заводу, у скла*
ді: адміністративна будівля, консервний цех, цех пастериза*
ції, котельня, що знаходиться на балансі торговельно*
виробничого підприємства з обмеженою відповідальністю
«Південний Буг».

Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Бахчиса*

райський район, с. Скалисте, вул. Леніна, 36а.
Майно, що належить Автономній Республіці Крим — 2$по$

верхова будівля інтернату, що знаходиться на балансі Ба*
тальненської сільської ради.

Мета оцінки: конкурс.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Ленінсь*

кий район, с. Батальне, вул. Шкільна, 55.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим — неза$

вершене будівництво основної частини цеху дитячого
харчування площею 8 602,3 м2 з’єднувальній галереї.

Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімфе*

рополь, вул. Севастопольська.
Майно, що належить Автономній Республіці Крим — ціліс$

ний майновий комплекс державного підприємства
«Кримконтракт», орендований колективним підприємством
«Марина».

Мета оцінки: конкурс.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімфе*

рополь, пров. Елеваторний, 3.
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 оцін*
ки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи*
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під*
писами;

копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформацію про претендента (документ, у якому зазнача*
ються відомості про претендентів 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 то*
що);

конкурсну пропозицію щодо вартості виконання робіт, каль*
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також термі*

Місце проведення торгів: УМФБ, 01034, м. Київ, проспект Червоних Козаків, 6,  3$й поверх, телефони для довідок: 230$87$60, 230$87$61. Дата проведення торгів:  05.11.2004. Початок торгів об 11.00. Позначка
«Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на КМФБ та філіях
м. Київ, КМФБ. Аукціонні торги  04.11.2004

Місце проведення торгів: КМФБ, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5б (2$й поверх), телефон для довідок  (044) 490$57$88. Дата проведення торгів:  04.11.2004. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на
документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМФБ та філіях
м. Київ, УМФБ. Аукціонні торги  05.11.2004

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 296$34$30

К О Н К У Р С И   З   В І Д Б О Р У   Е К С П Е Р Т І В

1 ДЕРЕВООБРОБЛЕННЯ,
ЛІСОЗАГОТІВЛЯ, ТРАНС�
ПОРТ

20572141 ВАТ «РИББУДКОНСТ�
РУКЦІЯ» (ДОД.)

07335, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГО�
РОДСЬКИЙ Р�Н, С. ДЕМИДІВ, ВУЛ.
МОРСЬКА, 4

№
пор.

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до

С Ф

Земель�
на

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Фор�
ма
ви�

пуску
акцій

Ознака
монопо�

ліста
та ст.

важли�
вого

Сукупний
обсяг

реалізації
(за останній

фін. рік),
грн.

Сукупна
вартість
активів

(за останній
фін. рік),

грн.

Д – 730209,00 0,250 730210 25,00 0,000462 01.07.2004 59 452400 17,42 3600 228700 281200 215100 166900 1042200

1 ТОВАРИ НАРОДНОГО
СПОЖИВАННЯ

23062707 ВАТ «ВІННИЦЬКИЙ
ОПТИКО�МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
(ДОД.)

21027, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600�РІЧЧЯ,
25

№
пор.

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до

С Ф

Земель�
на

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Фор�
ма
ви�

пуску
акцій

Ознака
монопо�

ліста
та ст.

важли�
вого

Сукупний
обсяг

реалізації
(за останній

фін. рік),
грн.

Сукупна
вартість
активів

(за останній
фін. рік),

грн.

Д – 10623100,00 0,250 42464620 99,93 279,14 01.07.2004 84 19276300 46,19 �126700 92900 212100 1049200 874300 12231000

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 02.11.2004

1 14311927 ВАТ «КАТОД» 295802, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., РАХІВСЬКИЙ Р�Н,
С. КВАСИ, ВУЛ. РАДГОСПНА, 6

44808,00 0,100 0,435 125551 28,020 2,95 01.07.2004 42 6892500 95,05 �14900 135600 305900 1020400 3600 ВИПУСК ВИРОБІВ ЕЛЕК�
ТРОННОЇ ТЕХНІКИ

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Дебітор�
ська

заборго�
ваність,

грн.

Кредитор�
ська

заборго�
ваність,

грн.

Почат�
кова
ціна
акції,
грн.

№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балан�
совий

прибуток,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

 грн.

Назва продукції,
що виробляється

% до
СФ

Земельна
ділянка,

га

Пакет
акцій,

шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

РВ ФДМУ по Закарпатській області
Філія «Закарпатський аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, тел. (03122) 16,7,65

Вартість
активів,

грн.

На підставі наказу ФДМУ від 21.09.2004 № 1944 з
05.10.2004 поновлюється продаж на торгах Україн*
ської фондової біржі пакета акцій ВАТ «Машинобу$

дівне об’єднання «Оріон»  (код за ЄДРПОУ
14309913) у кількості 521 031 шт. (9,04% статутного
фонду).

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА ПОВІДОМЛЯЄ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 290$16$12



29 вересня 2004 року № 38(326)18
К О Н К У Р С И   З   В І Д Б О Р У   Е К С П Е Р Т І В

копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформацію про претендента (документ, у якому зазнача*
ються 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 то*
що);

конкурсну пропозицію щодо вартості виконання робіт, каль*
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також термі*
ну виконання робіт (у календарних днях) — подають в запе*
чатаному конверті; один конверт із зазначеною адресою уча*
сника конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве*
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер*
ті.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опубліку$
вання оголошення в газеті «Відомості приватизації» о
10.00 за адресою: 97412, м. Євпаторія, пр. Леніна,
18/16.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
конкурсу.

Адреса служби з організації і проведення аукціону: АРК,
97412, м. Євпаторія, пр. Леніна, 18/16, тел. 6*12*48.

ІНФОРМАЦІЯ
представництва ФДМУ в м. Донецьку про оголошення

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної

оцінки об’єктів приватизації

1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$
щею 113,1 м2, що знаходиться на балансі СЄЗ Ворошилов*
ського району, за адресою: м. Донецьк, Донецька обл., пр.
Визволення Донбасу, 2а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004 — 22 986,00 грн.
2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 29,80 м2, що знаходиться на балансі СЕЗ Ворошилов*
ського району м. Донецька, за адресою: м.  Донецьк Донець*
ка обл., пр. Гринкевича, 2.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004 — 4 552,00 грн.
3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 139,0 м2, що знаходиться на балансі СЕЗ Ворошилов*
ського району м. Донецька, за адресою: м.  Донецьк Донець*
кої обл., пр. Театральний, 26.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004 — 30 630,00 грн.
4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 154,0 м2, що знаходиться на балансі СЕЄ Ворошилов*
ського району м. Донецька, за адресою: м.  Донецьк,  Доне*
цької обл., вул. Горького, 154.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004 — 9 794,0 грн.
5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 135,0 м2, що знаходиться на балансі СЄЗ Ворошилов*
ського району м. Донецька, за адресою: м.  Донецьк,  Доне*
цька обл.,  вул.  Артема, 84.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004 — 30 579,00 грн.
6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 65,0 м2, що знаходиться на балансі СЄЗ Київського
району м. Донецька, за адресою: м.  Донецьк,  Донецька обл.,
вул. Університетська, 102.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004 — 19 503,00 грн.
7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 119,2 м2, що знаходиться на балансі СЄЗ Ворошилов*
ського району м. Донецька, за адресою: м.  Донецьк,  Доне*
цька обл., пр. Богдана Хмельницького, 92.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004 — 21 490,0 грн.
8. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 519,2 м2, що знаходиться на балансі ЖЕО Калінінсько*
го району м. Донецька, за адресою: м.  Донецьк,  Донецька
обл., вул. Ходаковського, 2.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004 — 172 813,0 грн.
9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло$

щею 107,9 м2, що знаходиться на балансі СЕЗ Ворошилов*
ського району м. Донецька, за адресою: м.  Донецьк,  Доне*
цька обл., вул. Челюскінців, 171.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004 — 16 582,53 грн.
10. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною

площею 346,4 м2, що знаходиться на балансі ЖЕО Калінін*
ського району м. Донецька, за адресою: м.  Донецьк,  Доне*
цька обл., вул. Харитонова, 2.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004 — 39 841,0 грн.
11. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною

площею 154,7 м2, що знаходиться на балансі ЖЕО Калінін*
ського району м. Донецька, за адресою: м.  Донецьк,  Доне*
цька обл., пр. Дзержинського, 45а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004 — 24 081,0 грн.
12. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною

площею 428,6 м2, що знаходиться на балансі СЕЗ Вороши*
ловського району м. Донецька, за адресою: м.  Донецьк,  До*
нецька обл., вул. Артема, 45.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2004 —

57 553,00 грн.
13. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною

площею 124,0 м2, що знаходиться на балансі СЄЗ Воро*
шиловського району м. Донецька, за адресою: м. Донецьк,
Донецька обл., вул. Університетська, 14.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004 — 26 371,08 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі документи:
заяву на участь в конкурсі за встановленою формою;
нотаріально посвідчену копію установчого документа пре*

тендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють

у штатному складі і будуть залучені до виконання незалежної
оцінки і підписання звіту про оцінку майна;

копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформацію про претендента (документ, у якому зазнача*
ються відомості про претендента;

досвід проведення незалежної оцінки державного майна
під час приватизації, кваліфікація і особистий досвід робо*
ти оцінювачів, які працюють у штатному складі і додатково
залучаються ним для здійснення незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна, тощо);

конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт, каль*
куляції витрат і терміну виконання робіт — подаються в запе*
чатаному конверті;

один конверт із зазначенням адреси учасника конкур*
су.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве*
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер*
ті.

Комісією будуть прийняті до розгляду пропозиції щодо те*
рміну виконання робіт не більш ніж 10 днів.

Конкурс відбудеться о 14.00 через 15 днів після опуб$
лікування цієї інформації в газеті «Відомості приватиза$
ції» за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 98, к. 422 у
представництві Фонду державного майна України в
м. Донецьку, тел. 335$72$68.

Документи приймаються за вищевказаною адресою. Кін*

ну виконання робіт (у календарних днях) — подаються в за*
печатаному конверті; один конверт із зазначеною адресою
учасника конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве*
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер*
ті.

Конкурс відбудеться 13 жовтня 2004 року о 10.00 у
Фонді майна Автономної Республіки Крим за адресою:
м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17.

Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодст*
ва Фонду майна Автономної Республіки Крим до 6 жовтня
2004 року за тією ж адресою, кабінет № 7, телефон/факс для
довідок (0652) 27*02*86.

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 — нежитлові приміщення у жи*
тловому будинку загальною площею 41,5 м2, що знаходиться
на балансі ВАТ «Ялтинський холодокомбінат» і орендуються
приватним підприємством «Континент*2000».

Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта,

вул. Садова, 50.
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 оцін*
ки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи*
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під*
писами;

копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформацію про претендента (документ, у якому зазнача*
ються 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 то*
що);

конкурсну пропозицію щодо вартості виконання робіт, каль*
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також термі*
ну виконання робіт (у календарних днях) — подають в запе*
чатаному конверті; один конверт із зазначеною адресою уча*
сника конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве*
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер*
ті.

Конкурс відбудеться 13 жовтня 2004 року о 10.00 у
Фонді майна Автономної Республіки Крим за адресою:
м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17.

Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодст*
ва Фонду майна Автономної Республіки Крим до 6 жовтня
2004 року за тією адресою, кабінет № 7, телефон/факс для
довідок (0652) 27*02*86.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення

незалежної оцінки об’єктів

Майно, що належить Автономній Республіці Крим — лаз$
ня$пральня, що знаходиться на балансі СВК «ім. Т. Г. Шевче*
нка».

Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Роздоль*

ненський район, с. Аврора, вул. Прибрежна, 15а.
Об’єкт, що належить державної власності — лазня, що зна*

ходиться на балансі ВАТ «Племзавод Славне».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Роздоль*

ненський район, с. Славне, вул. Хмельницька, 2.
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 оцін*
ки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи*
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під*
писами;
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цевий термін прийняття документів — за 4 дні до дати про*
ведення конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені

до проведення незалежної оцінки

Назва об’єкта: не завершений будівництвом цегельний за*
вод.

Місцезнаходження: Бердичівський район, с. Терехове.
Балансоутримувач: СТОВ «Терехівське».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової

вартості об’єкта з метою приватизації на аукціоні.
Кількість об’єктів та їх балансова (залишкова) вартість: бу*

дівлі — 1 од. — 51,45 тис. грн. — станом на момент припинен*
ня будівництва, 1996 р.

Дата оцінки: 30.09.2004.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від"

ділення конкурсну документацію, яка складається з конкурс"
ної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних
документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють

у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін*
ки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи*
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під*
писами;

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформація про претендента (документ, який містить відо*
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфіка*
ції та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза*
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо;

практичний досвід роботи з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна, тощо);

один конверт із зазначенням адреси учасника конкур*
су.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата*
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико*
наних робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро*
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального від*
ділу Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській обла*
сті до 10.10.2004.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве*
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер*
ті.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ
по Житомирській області (10008, м. Житомир, вул.
1 Травня, 20) 14.10.2004.

Тел. для довідок 22*76*17.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені

до проведення оцінки майна

Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
156,4 м2.

Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Зімогір’я, вул. Побєди, 8.
Балансоутримувач — ЗАТ «Зимогір’ївський цегляний за*

вод».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій*

снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон*
ду державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і зареє*
строваного Міністерством юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв*
ність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’*
єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфіка*
ційними документами оцінювачів та свідоцтвами про ре*
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими від*
повідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фо*
нду державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і заре*
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за
№ 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведення оцінки
майна, зокрема, подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро*
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна,
та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного май*
на;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залуче*
но суб’єктом оціночної діяльності  до виконання робіт з оцін*
ки майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на проваджен*
ня діяльності, пов’язаною з державною таємницею, видано*
го суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцін*
ки майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на проваджен*
ня діяльності, пов’язаною з державною таємницею, видано*
го суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єк*
том оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціно*
чної діяльності, які діють на підставі сертифікатів оціночної
діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оці*
нку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль*
ність 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 на"
лежать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють

у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін*
ки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи*
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під*
писами;

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформація про проведення (документ, який містить відо*
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі*
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працю*
ють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата*
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико*
нання робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Ре*
гіонального відділення ФДМУ по Луганській області
(м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн. 206) до 17.00 11 жовтня
2004 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве*
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер*
ті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з від*
бору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 18.10.2004 о 15.00 в Регіональ$
ному відділенні ФДМУ по Луганькій області за адресою:
91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.

Телефон для довідок 58*03*30.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській

області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення почат*
кової вартості об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) для
продажу на аукціоні (під добудову).

Назва об’єкта: ОНБ — житловий будинок № 16, що зна*
ходиться на балансі ВАТ «Вовчанський агрегатний завод».

Місцезнаходження підприємства (ОНБ): Харківська обл.,
м. Вовчанськ, вул. Леніна, тел. 22*703.

Галузь народного господарства, основні види продукції (по*
слуг), що виробляються: —.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич*
ним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних ак*
тивів) (відомості про об’єкт): фактично виконано залізобе*
тонний фундамент.

Балансова залишкова вартість незавершеного будівницт*
ва: 3 628 грн. (з індексацією) станом на 01.04.2004.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — не*
має.

Організаційно*правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.09.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.

2. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оці*
нка початкової вартості об’єкта оцінки (гр. Ж), що при*
ватизується шляхом продажу за некомерційним конку*
рсом.

Назва об’єкта: спортивний комплекс (спортивний кор$
пус, щити баскетбольні, теплообмінники), що знаходять*
ся на балансі ВАТ «Харківський завод «Кондиціонер».

Збереження профілю.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Немиш*

лянська, 56а.
Галузь народного господарства, основні види продукції (по*

слуг), що виробляються: фізична культура та спорт.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич*

ним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних ак*
тивів) (відомості про об’єкт): будівля спортивного корпусу
літ. А*3 загальною площею 4 049,1 м2, щити баскетбольні,
теплообмінники (2 шт.).

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер*
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом  на 01.08.2002 становить 134,13
тис. грн.

Наявність об’єктів, що містить державну таємницю, — не*
має.

Організаційно*правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — 14 календарних днів.
3. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка

початкової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шля*
хом продажу на аукціоні.

Назва об’єкта: нежитлова будівля навчальної майстер$
ні, що знаходиться на балансі Харківського державного об*
ласного навчально*курсового комбінату.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., м. Змі*
їв, вул. 50 років Комсомолу, 115.

Галузь народного господарства, основні види продукції (по*
слуг), що виробляються: підготовка і підвищення кваліфіка*
ції робітників та інших працівників.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич*
ним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних ак*
тивів) (відомості про об’єкт): нежитлова будівля навчальної
майстерні.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер*
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: 9 860,87 грн. станом на 01.07.2004.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — не*
має.

Організаційно*правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — 14 календарних днів.
Конкурс відбудеться по кожному об’єкту окремо.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну доку"

ментацію в запечатаному конверті з описом підтвердних до"
кументів (наказ ФДМУ від 25.11.2003 № 2100):

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 оцін*
ки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи*
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під*
писами;

копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви*
даного 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 май*
на тощо), практичний досвід роботи з незалежної оцін*
ки, один конверт із зазначенням адреси учасника конку*
рсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата*
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико*
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконання 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 слу*
жбового діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Ха*
рківській області до 12.10.2004 за адресою: 61022, м. Хар*
ків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3*й під’їзд, 1*й поверх, кімн.
205.

Конкурс відбудеться 15.10.2004 в Регіональному від$
діленні ФДМУ по Харківській області за адресою: 61022,
м. Харків, пл. Свободи, 3$й під’їзд, 5$й поверх, кімн.
230а, о 15.00.

Тел. для довідок (8057) 705*18*59.
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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

Об’єкт групи А — автомобіль ГАЗ$5301, р/н 91$03 ХОС,
який знаходиться на балансі ВАТ «АТП*16561», що розташо*
ване за адресою: Херсонська обл., м. Н. Каховка, вул. П. Ко*
муни, 17.

Спосіб приватизації — аукціон.
Об’єкт групи А — автомобіль ЗІЛ$ММЗ$45021, р/н

76$60 ХОО, який знаходиться на балансі ВАТ «АТП*16561»,
що розташоване за адресою: Херсонська обл., м. Н. Каховка,
вул. П. Комуни, 17.

Спосіб приватизації — аукціон.
Об’єкт групи А — автомобіль ЗІЛ$45021, р/н 76$41 ХОО,

який знаходиться на балансі ВАТ «АТП*16561», що розташо*
ване за адресою: Херсонська обл., м. Н. Каховка, вул. П. Ко*
муни, 17.

Спосіб приватизації — аукціон.
Вбудоване приміщення офісу загальною площею 16,1

м2, яке розташоване за адресою: Херсонська обл., м. Нова
Каховка, вул. Миколи Букіна, 20.

Спосіб приватизації — продаж за конкурсом.
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 оцін*
ки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претен*
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи*
сами;

копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформацію про претендента (документ, який містить ві*
домості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі*
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра*
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май*
на тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата*
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико*
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро*
біт, та терміну виконання робіт (не більше 15 календарних
днів).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі
не допускається.

Конкурс відбудеться 14.10.2004 за адресою: м. Хер$
сон, бульвар Мирний, 3, кімн. 502.

Конкурсна документація приймається до 11.10.2004 (вклю*
чно) за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, кімн. 502,
тел. для довідок 4*33*68.

У Регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій об*
ласті 16.09.2004 відбулося засідання комісії з конкурсно*
го відбору суб’єкта оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна — об’єкта незавершеного буді*
вництва власності територіальної громади с. Кам’янка
Глибоцького району Чернівецької області — лазне$
прального комбінату (Чернівецька обл., Глибоцький р*
н, с. Кам’янка, вул. Н. Яремчука) з метою подальшої при*
ватизації шляхом викупу — переможцем конкурсу по да*
ному об’єкту комісія визнала — приватне підприємство
«КС Експерт» (м. Чернівці, вул. Доброго, 13).

На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна — споруди теп$
лиці, що перебуває на балансі ТОВ ВКФ «Черніве$
цький деревообробний комбінат» ЛТД (Чернівці, вул.
Донбасівська, 1т) з метою визначення збитків або роз*
міру відшкодування, завданих неналежним використан*
ням державного майна, призначений на 16.09.2004 на*
дійшла одна заява від ТОВ «Міжнародний Бізнес Центр»
(м. Київ, вул. Хрещатик, 44) та термін виконання робіт,
запропонований зазначеним суб’єктом, перевищує те*
рмін, указаний в опублікованому інформаційному повід*
омленні Регіонального відділення ФДМУ по Чернівець*
кій області, комісія не розглядала конкурсну документа*
цію претендента — ТОВ «Міжнародний Бізнес Центр».
Конкурс визнано таким, що не відбувся, а також оголо*
шено повторне проведення конкурсу з відбору СОД для
виконання незалежної оцінки вищезазначеного майна.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності з метою проведення

незалежної оцінки майна

Назва об’єкта оцінки: будівля колишнього лазне*прального
комбінату з обладнанням.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення початко*
вої вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на
аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта: 59410, Чернівецька обл., За*
станівський р*н, смт Кострижівка.

Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт:
ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик».

Місцезнаходження підприємства: 59410, Чернівецька обл.,
Застанівський р*н, смт Кострижівка.

Телефон (237) 2*72*47.
Кількість об’єктів основних засобів: 1 (будівля), 10 од. (об*

ладнання).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,

ні): ні.
Організаційно*правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділен"

ня конкурсну документацію, яка подається в запечатаному
конверт з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті.  До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (від*
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціно*
чної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
від 19.12.2003  за № 1194/8515);

копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють

у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін*
ки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи*
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під*
писами;

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформація про претендента (документ, який містить відо*
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфіка*
ції та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза*
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата*
ному конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також терміну виконання робіт, не більшому, ніж за*
значено в інформації про проведення конкурсу.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наяв*
ність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта
оцінки, що повинна підтверджуватися чинними кваліфікацій*
ними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстра*
цію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно
до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Держав*
ному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер*
жавного майна України від 19.12.2001  № 2355 і зареєстрова*
ного в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки май*
на, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання зві*
тів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні
оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких до*
датково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до вико*
нання робіт з оцінки майна.

Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції пре*
тендентів, у яких термін виконання робіт становитиме не бі*
льше 10 днів. Термін виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 14 жовтня 2004 р. об 11.00 у Ре$
гіональному відділенні Фонду державного майна Укра$
їни по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а, к. 6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до
загального відділу Регіонального відділення ФДМУ по Че*
рнівецькій області — 8 жовтня 2004 р. до 16.45, за адре*
сою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для дові*
док 55*75*28.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій

області про повторне оголошення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності з метою проведення

незалежної оцінки майна

Назва об’єкта оцінки: споруда теплиці.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків
або розміру відшкодування, завданих неналежним викорис*
танням державного майна.

Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. Донбасівська,
1т.

Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’*
єкт: ТОВ ВКФ «Чернівецький деревообробний комбінат»
ЛТД.

Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. Донба*
сівська, 1.

Телефони: 2*96*48, 2*97*00.
Кількість об’єктів основних засобів: 1 (споруда теплиці).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,

ні): ні.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділен"

ня конкурсну документацію, яка подається в запечатаному
конверт з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (від*
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціно*
чної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
від 19.12.2003 за № 1194/8515);

копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють

у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін*
ки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи*
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під*
писами;

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформація про претендента (документ, який містить ві*
домості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі*
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра*
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата*
ному конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також терміну виконання робіт, не більшому, ніж за*
значено в інформації про проведення конкурсу.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наяв*
ність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’*
єкта оцінки, що повинна підтверджуватися чинними квалі*
фікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінюва*
чів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого на*
казом 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 дія*
льності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного май*
на; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку май*
на, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного
майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде
залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання ро*
біт з оцінки майна.

Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції пре*
тендентів, у яких термін виконання робіт становитиме не бі*
льше 10 днів. Термін виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 14 жовтня 2004 р. об 11.00 у Ре$
гіональному відділенні Фонду державного майна Укра$
їни по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а, к. 6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до за*
гального відділу Регіонального відділення ФДМУ по Черніве*
цькій області — 8 жовтня 2004 р. до 16.45, за адресою:
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
55*75*28.

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.
Нежитловий будинок (котельня) загальною площею 74,6 м2

за адресою: АРК, м. Алупка, вул. Калініна, 11.
Нежитловий будинок (спальний корпус) загальною пло*

щею 393,3 м2 за адресою: АРК, м. Алупка, вул. Ялтинська, 27,
к. 6, 7.

Нежитловий будинок загальною площею 1 373,5 м2 за ад*
ресою: АРК, м. Алупка, Севастопольське шосе, 8, к. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 20.
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Нежитловий будинок (гараж) загальною площею 127,6 м2

за адресою: АРК, м. Алупка, Севастопольське шосе, 8, к. 11,
літ. Б.

Нежитловий будинок (лікувальний корпус) загальною пло*
щею 255,0 м2 за адресою: АРК, м. Алупка, вул. Ялтинська, 27,
к. 27*1, літ. Б.

Нежитловий будинок (споруда) загальною площею 308,4
м2 за адресою: АРК, м. Алупка, вул. Ялтинська, 27, к. 27.

Нежитлові приміщення загальною площею 344,0 м2 за ад*
ресою: м. Київ, вул. Порика, 13, літ. А.

Нежитлові приміщення загальною площею 499,31 м2 за ад*
ресою: м. Київ, вул. Прирічна, 11, літ. А.

Нежитлові приміщення загальною площею 619,7 м2 за ад*
ресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 102, літ. У.

Нежитлові приміщення загальною площею 343,6 м2 за ад*
ресою: м. Київ, вул. Приозерна, 2, літ. А.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального від"
ділення Фонду державного майна України по м. Києву конку"
рсну документацію, яка складається 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 працюють

у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін*
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхні*
ми особистими підписами;

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, кваліфіка*
ції та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза*
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата*
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико*
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро*
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазна*
чати 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 15 жовтня 2004 р. о 10.00 в Ре$
гіональному відділенні Фонду державного майна Укра$
їни по м. Києву за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка,
50г. Тел. для довідок 235$53$86.

Документи приймаються до 12.30 11 жовтня 2004 р. за ад*
ресою: 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.
Цілісний майновий комплекс — заводу «Побутмаш» за ад*

ресою:  м. Київ, вул. Кіровоградська, 38/58.
Пакет акцій — ТОВ «Станколіс», що належить державі

(49%).
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального від"

ділення Фонду державного майна України по м. Києву конку"
рсну документацію, яка складається 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 працюють

у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін*
ки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи*
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під*
писами;

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформація про претендента (документ, який містить відо*
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфіка*
ції та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучаються ним з неза*
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата*
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико*
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконання робіт,
а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в
інформації про проведення конкурсу.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазна*
чати 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 15 жовтня 2004 р. о 12.00 в Ре$
гіональному відділенні Фонду державного майна Укра$
їни по м. Києву за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка,
50г, тел. для довідок 235$53$86.

Документи приймаються до 12.30 11 жовтня 2004 р. за ад*
ресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, кімн. 215. Тел для до*
відок 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

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної дія*
льності для оцінки визнано:

по об’єкту, що належить Автономній Республіці Крим, —
будівлі магазину, що не увійшла до статутного фонду КСП
«Зоря», Автономна Республіка Крим, Сімферопольський ра*
йон, с. Червоне — Підприємство «Крим"Експерт»;

об’єкту, що належить Автономній Республіці Крим, — не*
житлових приміщеннях 3*го поверху загальною площею 318,7
м2 будівлі ДБУ «Кримспецбуд», Автономна Республіка Крим,
м. Ялта, вул. Васильєва, 19 — ТОВ «Правова агенція «Корпус"
Юріс»;

майну державної власності — не завершеного будівницт*
вом санаторного комплексу на 500 місць, що знаходився на
балансі спільного підприємства «Джемієт» (колишній сана*
торний комплекс на 500 місць, що знаходився на балансі Ди*
рекції санаторію Головного управління «Біопрепарат» Мініс*
терства медичної і мікробіологічної промисловості СРСР),
Автономна Республіка Крим, Масандра, вул. Аврори, 3 — Ін"
ститут «КримГІІНТІЗ»;

об’єкту, що належить Автономній Республіці Крим, —
цілісному майновому комплексу — орендному підприємству
«Фундамент», Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,
провулок Лавандовий, 2 — ТОВ Центр приватизації та соціа"
льних досліджень «Адаптація»;

майну, що належить Автономній Республіці Крим, — не за*
вершена будівництвом промбаза ПМК*58, що знаходиться
на балансі тресту «Кримспецагробуд*2», Автономна Респуб*
ліка Крим, Ленінський район, с. Іллічеве — ПП «ЦОИ «Таври"
да"Експерт»;

орендованих нежитлових приміщеннях, що розташовані на
першому поверсі житлового будинку та не увійшли до статутно*
го фонду ВАТ «Южпромхіммонтаж», Автономна Республіка Крим,
м. Сімферополь, вул. Міллера, 2/6 — КФ «Паритет 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 дія*
льності, які будуть залучені до проведення незалежних оці*
нок об’єктів державної власності, визнано:

по їдальні з обладнанням, що знаходиться на балансі ВАТ
«Поповецький консервний завод», за адресою: Вінницька
обл., Барський р*н, с. Попівці, вул. 8 Березня, 2 — ТОВ «Фірма
«Гео Гранд», м. Вінниця;

їдальні, що знаходиться на балансі СВАТ ім. Фрунзе, за
адресою: Вінницька обл., Барський р*н. с. Окладне — ТОВ
«Центр експертиз та бізнесу «Капітал"Інвест», м. Вінниця.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській
області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки

Переможцями конкурсів визнано:
1. Щитовий будинок літ. Б, що знаходиться на балансі ВАТ

«Мукачівський завод комплексних лабораторій», розташо*
ваний за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський район,
с. Брестове — ДП «Лекс».

2. Комплекс будівель: склад «А», склад «Б» загальною пло*
щею 951,3 м2 за адресою: м. Берегове, вул. Достоєвського,
4 — ТОВ «ТриК».

3. Частина будівлі колишньої амбулаторії, загальною пло*
щею 222,7 м2 за адресою: с. Бийгань, вул. Леніна, 156 — ТОВ
«ТриК».
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4. Вбудовані приміщення площею 182,7 м2 першого повер*
ху навчального корпусу, що знаходиться на балансі Ужгоро*
дського державного інституту інформатики, економіки і
права і орендується приватним підприємцем Михайлівсь*
ким Ю. М., за адресою: м. Ужгород, 18 — ТОВ «Міжнародний
Бізнес Центр».

5. Вбудовані приміщення першого поверху двоповер*
хової будівлі, що орендується приватним підприємцем Тиво*
дар В. В., м. Тячів, вул. Незалежності, 18 — ДП «Лекс».

6. Частина адміністративного будинку, що знаходиться на
балансі РВ ФДМУ по Закарпатській області, м. Тячів, вул.
Незалежності, 18 — ПП «Кіян».

7. Будівля котельні, що знаходиться на балансі філії ЗАТ
«Тютюн*імпекс», м. Берегове, вул. Б. Хмельницького, 106 —
ТОВ «ТриК».

8. Структурний підрозділ — Чопський експертно*імпортний
прикордонний пункт, що знаходиться на балансі ВАТ «Плем*
завод «Закарпатський» — ТОВ «Міжнародний Бізнес Центр».

9. Вбудовані приміщення, Рахівський район, смт Ясіня, вул.
Миру, 19 — ТОВ «Ріалті"О».

10. Будівля колишньої школи, Рахівський район, с. Луг —
ПП «Альфа і Омега».

Інформаційне повідомлення про підсумки конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся
4 серпня 2004 року у Фонді майна Автономної Республі*
ки Крим, у частині визначення переможцем ПП «ЦОИ
«Таврида*Експерт» для оцінки орендованих нежит$
лових приміщень, що розташовані на першому по*
версі житлового будинку та не увійшли до статутного
фонду ВАТ «Южпромхіммонтаж», Автономна Республі*
ка Крим, м. Сімферополь, вул. Міллера, 2/6, вважати
недійсним.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсного відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки

Конкурс від 15.09.2004.
Переможцем конкурсу щодо незалежної оцінки комуналь*

ної власності — нежитлового приміщення, що знаходиться на
балансі Київської обласної лікарні за адресою: 01107, м. Ки*
їв, вул. Багговутівська, 1, визнано — ЗАТ «ЮСА»,  м. Київ.

Переможцем конкурсу щодо незалежної оцінки державно*
го майна — будівлі магазину, що знаходиться на балансі ЗАТ
«Немішаєвський завод біохімічних препаратів», визнано —
ПП «Актив Плюс», м. Київ.

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

1. ЦМК — Сєверодонецьке державне виробниче підпри*
ємство «Об’єднання «Азот» за адресою: м. Сєверодонецьк,
вул. Пивоварова, 5. Переможець — ТОВ «Східна консалтин"
гова група».

2. Групи інвентарних об’єктів (двоповерхова та одноповер*
хова нежитлові будівлі) за адресою: м. Сєверодонецьк, вул.
Ломоносова, 3. Переможець — ТОВ «Агентство по нерухомо"
сті «Дісконт».

3. Необоротних активів ЗАТ «Сєверодонецький завод буді*
вельної кераміки», у т. ч. необоротних активів ЦМК заводу
керамічної цегли — структурного підрозділу Сєверодонець*
кого державного виробничого підприємства «Об’єднання
«Азот», переданого в оренду, за адресою: м. Сєверодонецьк,
вул. Пивоварова, 5. Переможець — ТОВ «Міжгалузевий клі"
ринговий центр «Євроконсалтинг».

4. Вбудованого нежитлового приміщення за адресою: м.
Луганськ, м. Щастя, вул. Дружби, 28. Переможець — ПП
«Екорт».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
що відбувся 20.09.2004 в Регіональному відділенні

ФДМУ по Сумській області з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення оцінки майна станом на 31.08.2004

1. Нежитлове приміщення (насосна станція) площею 81,6
м2, м. Шостка, вул. Депутатська, що знаходиться на балансі
ВАТ АК «Свема». Переможець: суб’єкт оціночної діяльності
ТОВ «Консультаційна фірма «Бізнес"Сервіс», м. Конотоп.

2. Лазня, Білопільський р*н, м. Ворожба, вул. Радянська, 4,
що знаходиться на балансі Конотопської дистанції цивільних
споруд і водопостачання. Переможець: суб’єкт оціночної дія"
льності КФ «Білопільська товарно"експертна контора», м. Бі"
лопілля.
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3. ЦМК — Сумське підприємство матеріально*технічного
постачання «Освіта», м. Суми, вул. Тополянська, 16. Перемо*
жець: суб’єкт оціночної діяльності ПП «Юніт», м. Суми.

4. Санаторій*профілакторій «Орбіта», Роменський р*н,
с. Москалівка, що знаходиться на балансі ВАТ «Роменський
завод автоматичних телефонних станцій». Конкурсною комі*
сією прийнято рішення переможця не визначати у зв’язку із
призупиненням процедури приватизації об’єкта.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації

Конкурс відбувся 10.09.2004.
Група А — цілісний майновий комплекс — Одеське держа*

вне підприємство по виробничому і комерційному обслуго*
вуванню цукрових заводів «Південькристал».

Місцезнаходження об’єкта: 65045, м. Одеса, вул. Базар*
на, 63.

Переможцем конкурсу визнано — ТОВ «Регіональне агент"
ство оцінки».

Група Д — незавершене будівництво клубу, що знаходиться
на балансі ВАТ «Виробничо*наукової фірми «Зеленогірське».

Місцезнаходження об’єкта: 66564, Одеська область, Люба*
шівський район, с. Шликареве.

Переможцем конкурсу визнано — ТОВ «Укрморконсалт».
Група Д — незавершене будівництво 180*квартирного бу*

динку, що знаходиться на балансі Кілійського суднобудіве*
льно*судноремонтного заводу.

Місцезнаходження об’єкта: 68300, Одеська область, м. Кі*
лія, вул. Вилківська, 39.

Переможцем конкурсу визнано — ПП «Булат».

У інформаційному повідомленні Регіонального відді*
лення ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’*
єктів, опублікованого в газеті «Відомості приватизації»
від 08.09.2004 № 35 (323), вносяться зміни:

«Назва об’єкта: легковий автомобіль ГАЗ*31029.
Адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собра*

нецька, 60.
Замість слів:
«Балансова залишкова вартість: 27 500,00 грн. ста*

ном на 31.12.2003».
Слід читати:
«Початкова вартість — 27 500,00 грн.
Залишкова вартість — 0,00  грн. станом на 31.12.2003».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій

області про оголошення повторного конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть

залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації

Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення в
житловому будинку, який не увійшов до статутного фонду ВАТ
«Катіон».

Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, Львівське
шосе, 51.

Мета проведення незалежної оцінки — визначення держа*
вної частки в орендованому майні під час приватизації шля*
хом викупу.

Запланована дата оцінки об’єкта — 30.09.2004.
Організаційно*правова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

по об’єкту оцінки такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (від*

повідно до Положення про конкурсний відбір експертів, за*
твердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003  № 2100);

копію установчого документа претендента;
копії документів, що підтверджують кваліфікацію оцінюва*

чів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи*
сання звіту про оцінку майна;

копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
Фондом державного майна України;

інформація про претендента, в якій зазначаються досвід
роботи, кваліфікація та особистий досвід роботи оцінюва*
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залу*
чаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подіб*
ного майна тощо;

один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу;
пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції ви*

трат та строку виконання робіт (подаються у запечатаному
конверті).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна до*
кументація подається в запечатаному конверті з описом під*
твердних документів, що містяться в конверті.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний
досвід по визначенню ринкової вартості подібного майна.

Конкурс відбудеться 14 жовтня 2004 року о 14$й го$
дині у Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Документи приймаються до 11 жовтня 2004 року. Телефон
для довідок 79*56*16.

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені для:
визначення  вартості  цілісного майнового комплек$

су бази відпочинку «Пирново», що перебуває на балан$
сі ЗАТ «Київська книжкова фабрика», з метою його при$
ватизації шляхом викупу;

визначення вартості державного пакета акцій ВАТ
«Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» у роз$
мірі 27,62% статутного фонду товариства з метою пере$
дачі його до ВАТ «Лізингова компанія «Украгромашінвест»;

визначення вартості державного пакета акцій ВАТ
«Фрегат» у розмірі 19,3% статутного фонду товарист$
ва з метою передачі його до ВАТ «Лізингова компанія
«Украгромашінвест».

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки
майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів Укра"
їни від 10.12.2003 №1891.

 1. Цілісний майновий комплекс бази відпочинку
«Пирново».

Місцезнаходження: с. Вища Дубечня Вишгородського
району Київської обл., тел./факс 243*04*39.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
цілісного майнового комплексу бази відпочинку «Пирново»,
що перебуває на балансі ЗАТ «Київська книжкова фабрика»,
з метою його приватизації шляхом викупу.

Вид діяльності: організація відпочинку населення.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич*

ним обліком, шт.:
будиночок цегляний — 1, будиночки дерев’яні — 17, теле*

візійна буда — 1, приміщення кімнати відпочинку.
Балансова залишкова вартість станом на 30.04.2004, тис.

грн.: 34,087.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —

немає.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май*

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

 2. Державний пакет акцій ВАТ «Харківський трактор$
ний завод ім. С. Орджонікідзе» у розмірі 27,62%.

Місцезнаходження: 61007, м. Харків, просп. Московський,
275,  тел.: 95*77*25, 95*77*78, 95*22*17.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
державного пакета акцій ВАТ «Харківський тракторний за*
вод ім. С. Орджонікідзе» у розмірі 27,62% статутного фонду
товариства з метою передачі його до ВАТ «Лізингова ком*
панія «Украгромашінвест».

Галузь народного господарства, вид діяльності: сільгосп*
машинобудування, виробництво тракторів, запчастин; коо*
перація.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич*
ним обліком, шт.: усього — 22 248, у тому числі:

основних засобів — 22 153,
незавершеного будівництва — 78,
довгострокових фінансових інвестицій — 11,
нематеріальних активів — 6.
Балансова залишкова вартість основних засобів, немате*

ріальних активів, незавершеного будівництва, довгостро*
кових фінансових інвестицій станом на 31.08.04, тис. грн:
282 398,7.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —
так.

Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май*

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 №1891.

3. Державний пакет акцій ВАТ «Завод «Фрегат» у роз$
мірі 19,3%.

Місцезнаходження: 55210, м. Харків, м. Первомайськ Ми*
колаївської обл., вул. Корабельна.

 тел. (05161) 4*23*74, тел./факс  4*37*25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості

державного пакета акцій ВАТ «Фрегат» у розмірі 19,3% ста*
тутного фонду товариства з метою передачі його до ВАТ
«Лізингова компанія «Украгромашінвест».

Галузь народного господарства, вид діяльності: машинобу*
дування, вироби АПК, гідравліки, сільськогосподарська  тех*
ніка, оцинковані металоконструкції, товари широкого вжитку.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич*
ним обліком, шт.: усього — 4 135, у тому числі:

основних засобів — 4 122,
незавершеного будівництва — 9,
нематеріальних активів — 3,
довгострокових фінансових інвестицій — 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, немате*

ріальних активів, незавершеного будівництва, довгостро*
кових фінансових інвестицій станом на 30.06.2004,тис.грн:
79 577,5.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —
немає.

Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май*

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

 Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде
здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності , затвердженого нака*
зом  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 наяв*
ність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єк*
та, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними до*
кументами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер*
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до По*
рядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному
реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду держав*
ного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки
майна, зокрема, подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро*
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залуче*
но суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з
оцінки майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження
діяльності, пов’язаною з державною таємницею, виданого
суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оці*
нювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом
оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оці*
ночної діяльності, які діють  на підставі сертифікатів суб’єк*
тів оціночної діяльності , виданих відповідно до Закону Укра*
їни «Про оцінку майна, майнових прав та  професійну оці*
ночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відпові*
дають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державно"
го 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 працю*

ють у штатному складі, та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залуче*
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особис*
тими підписами (у тому числі тих, що працюють за суміс*
ництвом);

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформація про претендента (документ, який містить ві*
домості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі*
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра*
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май*
на тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата*
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико*
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро*
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального від*
ділу Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9,
кімната 504) до 18.00 7 жовтня 2004 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конвер*
ті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбо*
ру суб’єктів оціночної діяльності». Перепустки  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 Укра$
їни 13 жовтня 2004 р. о 15.00.
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Iнформація щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Назва об’єкта   Код за Юридична

 

 Орган, уповноважений

Належність до переліку Монопольне становище Вартість основних фондів

Основні види діяльності
приватизації    ЄДРПОУ адреса

 

 управляти майном

підприємств стратегічного на загальнодержавному станом на 01.08.2004, тис. грн.

об’єкта приватизації значення ринку

Державне підприємство 31530029 Черкаська обл., Міністерство промислової Не належить Не займає 290,0 190,0 Вирощування зернових та техніч*
«Оризон*Тясмин»  м. Сміла, вул. 60 років політики України них культур, тваринництво, надан*

СРСР, 84 ня побутових послуг населенню

Первісна Залишкова

Відповідно до частини шостої ст. 16 Закону України «Про оцінку майна,  майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням оцінювачами, що заре*
єстровані у Державному реєстрі оцінювачів, кваліфікації за відповідними напрямами оцінки
майна,

НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених в додатку до

цього наказу, відповідно до поданої ними інформації про підвищення кваліфікації за
встановленою формою та нотаріально завірених копій посвідчень про підвищення
кваліфікації.

Перелік документів, що потребують поновлення на 15.09.2004

№ Персона Свідоцтво Кваліфікаційний документ Напрями Регіони
пор. Номер Дата Тип Номер Дата Видано

1 Байда Тетяна Анатоліївна 1277 07�05�2004 Кв.св.оцін. МФ № 1353 29�05�1999 МІБ 1,0* м. Вінниця

1277 07�05�2004 Кв.св.оцін. ЦМК № 1353 29�05�1999 МІБ 2.0 м. Вінниця

2 Башкатова Марина Євгенівна 3415 21�10�2002 Серт. 2494 21�07�2001 ІКЦ УТО 1.0*,2.0 м. Донецьк

3 Бесчастний Олександр Григорович 877 18�12�2003 Серт. 2427 31�05�2001 ІКЦ УТО 1.0*,2.0 м. Дніпропетровськ

4 Бондар Олександр Олександрович 3056 09�10�2002 Св 345 09�02�2001 Експерт�Л 1.0*,2.0 м. Черкаси

5 Брагін Володимир Володимирович 1172 16�03�2004 Кв.св.оцін. МФ № 8 09�06�1997 РУЦ 1.0* м. Севастополь

1172 16�03�2004 Кв.св.оцін. ЦМК № 8 09�06�1997 РУЦ 2.0 м. Севастополь

6 Бібік Микола Леонідович 1133 02�03�2004 Кв.св.оцін. МФ № 2270 24�03�2001 МІБ 1.0 Чернігівська обл.

7 Власенко Руслан Васильович 138 11�02�2002 Св.суд.експ. 458 06�08�1996 Мін’юст 1.3* м. Київ

8 Герман Лариса Вадимівна 734 17�04�2002 Серт. 758 25�02�1997 МЦПІМ 1.0*,2.0 Одеська обл.

9 Грізодуб Віктор Володимирович 420 14�03�2002 Серт.оцін. 1997 04�11�2000 ІКЦ УТО 1.0*,2.0 м. Донецьк

10 Гумінська Ірина Олегівна 1901 12�08�2002 Кв.св. 978 22�03�2001 УКШ 1.0*,2.0 м. Житомир

11 Гущин Анатолій Михайлович 1506 17�07�2002 Серт.оцін. 1925 13�10�2000 ІКЦ УТО 1.0*,2.0 м. Запоріжжя

12 Денисенко Тамара Григорівна 3231 15�10�2002 Серт. 1390 02�10�1999 МЦПІМ 1.0*,2.0 м. Полтава

13 Долженко Ігор Станіславович 1480 17�07�2002 Серт. 121 11�03�1999 ПШРОАР 1.1* м. Одеса

14 Донський Дмитро Олександрович 1351 21�06�2004 Кв.св.оцін. ЦМК №ЕО�173 04�09�2004 ККН 2.0 м. Київ

15 Дубінський Микола Якович 1118 10�06�2002 Серт. 0�48С 07�06�1999 РУЦ 1.0*,2.0 АРК

16 Ждаха Олександр Петрович 3963 14�11�2002 Серт. 2104 25�11�2000 ІКЦ УТО 1.0*,2.0 м. Дніпропетровськ

17 Завгородній Віктор Іванович 304 13�06�2003 Св. 269 29�03�2000 Експерт�Л 1.0*,2.0 м. Суми

18 Зуєв Олег Леонідович 1505 17�07�2002 Серт.оцін. 1912 13�10�2000 ІКЦ УТО 1.0*,2.0 м. Запоріжжя

19 Клок Володимир Олексійович 1270 07�05�2004 Кв.св.оцін. МФ № 245 16�02�2000 Експерт�Л 1,0* м. Луцьк

20 Клюкач Ігор Васильович 3957 14�11�2002 Серт. ЕОк�15 27�06�2001 ККН 1.1* м. Київ

21 Кольченко Людмила Шайіхівна 1110 10�06�2002 Серт. 1313 12�04�1999 РУЦ 1.0*,2.0 м. Севастополь

22 Константінов Олександр Євгенович 2323 28�08�2002 Серт. 1060 30�05�1998 МЦПІМ 1.0*,2.0 м. Запоріжжя

23 Косило Петро Васильович 1954 16�08�2002 Серт. 1402 02�10�1999 МЦПІМ 1.0*,2.0 Івано�Франківська обл.

24 Кривунець Олександр Олександрович 1562 29�07�2002 Серт. 143 22�10�1999 ПШРОАР 1.1* м. Одеса

25 Кузик Андрій Васильович 398 07�07�2003 Посв.підв.кв.оцін. 101 03�10�1997 УкрАвто 1.3* Львівська обл.

26 Лакинська Ольга Вікторовна 3668 01�11�2002 Серт. 244 18�05�2001 ПШРОАР 1.1* м. Одеса

До уваги керівників підприємств$реєстраторів
та емітентів цінних паперів

Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»
18 листопада 2003 року зареєстрована як Інформаційне агентство і відпові*

дно 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 Положення про надання регулярної інфо*
рмації відкритими акціонерними товариствами або емітентами облігацій, затверджено*
го 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 від*
повідно до вимог Положення про подання річного звіту закритими акціонерними товари*
ствами, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 227 від 03.06.2003.

Електронна адреса для приймання електронної форми річних звітів: zvit@aaa.ua.
Адреса для подання дискет: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15, 3*й поверх, Управління

маркетингу.
Http//:www.aaa.ua.
Телефон/факс  (044) 516*52*77.
Тарифи на розміщення річної звітності емітентів (з ПДВ):
для відкритого акціонерного товариства — 270 грн.
для закритого акціонерного товариства — 200 грн.
Реєстраторам пропонуємо укласти договір на оприлюднення інформації емітентів. Під

час укладання договору реєстратору надається знижка до 40%.
Запрошуємо до співробітництва!

Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області повідомляє, що конкурс на заміщен*
ня вакантної посади голови правління ВАТ «Донбасгеологія» слід вважати таким, що не
відбувся.

ФОНД  ДЕРЖАВНОГО  МАЙНА  УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.09.2004    м. Київ    № 1904

Щодо поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
(Н. Лебідь) забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом
опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію», додатку
до «Державного інфомаційного бюлетеня про приватизацію» — газеті «Відомості привати*
зації» та на web*сторінці Фонду в Internet.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду М. ЧЕЧЕТОВ

№ Персона Свідоцтво Кваліфікаційний документ Напрями Регіони
пор.

Номер Дата Тип Номер Дата Видано

27 Макаров Олег Михайлович 1109 10�06�2002 Серт, 031�С 10�02�1999 РУЦ 1.0*,2.0 м. Севастополь

28 Мішанова Ольга Борисівна 3186 15�10�2002 Серт. 2045 18�11�2000 ХОПНТЕІ 1.0*,2.0 м. Харків

29 Оборіна Ірина Казимирівна 1407 10�07�2002 Серт.оцін. 0�82С 27�04�2000 РУЦ 1.0*,2.0 г. Севастополь

30 Парапан Наталія Андріївна 3686 01�11�2002 Серт. 149 22�10�1999 ПШРОАР 1.1* м. Одеса

31 Петров Герман Вікторович 1661 06�08�2002 Серт. 276 23�10�1995 ІКЦ УТО 1.0*,2.0 м. Донецьк

32 Радзієвський Віталій Миколайович 3095 09�10�2002 Серт. ЕО�80 21�12�2000 ККН 1.0*,2.0 Вінницька обл.

33 Рач Валентин Анатолійович 3541 30�10�2002 Серт. 2290 24�03�2001 МЦПІМ 1.0*,2.0 м. Луганськ

34 Рачек Валентина Василівна 3685 01�11�2002 Серт. 151 22�10�1999 ПШРОАР 1.1* м. 0деса

З5 Римарук Михайло Васильович 2229 27�08�2002 Св.підв.кваліф. 92 19�09�1997 УкрАвто 1.3* м. Івано�Франківськ

36 Смирнова Ольга Яковлівна 3665 01�11�2002 Серт. 245 18�05�2001 ПШРОАР 1,1* м. Одеса

37 Соколов Олександр Петрович 1370 09�07�2002 Серт. 1437 30�10�1999 ХЦНТЕІ 1.0*,2.0 м. Харків

38 Соколова Валентина Іванівна 2906 03�10�2002 Серт, 136 21�06�1999 ПШРОАР 1.1* Одеська обл.

39 Сотничок Михайло Петрович 1204 05�04�2004 Кв.св,оцін. МФ № 2431 31�05�2001 ІКЦ УТО 1.0* м. Дніпропетровськ

40 Сімутін Олег Миколайович 1207 05�04�2004 Кв.св.оцін. МФ № 2093 25�11�2000 ІКЦ УТО 1.0* м. Дніпропетровськ

41 Токмаков Олексій Валерійович 2393 28�08�2002 Св. 237 16�02�2000 Експерт�Л 1.0*,2.0 м. Дніпропетровськ

42 Толочко Ігор Миколайович 1251 27�04�2004 Кв.св.оцін. МФ № 851 23�06�2000 УКШ 1.0* м. Житомир

43 Труш Олег Ігорович 2721 25�09�2002 Серт. 1954 04�11�2000 МЦПІМ 1.0*,2.0 м. Львів

44 Тімченко Олена Володимирівна 2815 01�10�2002 Серт. 642 07�10�1996 ІКЦ УТО 1.0*,2.0 Полтавська обл.

45 Федченко Павло Вікторович 2232 28�08�2002 Кв.посв. 343 19�04�1997 УКШ 1.0*,2.0 м. Львів

46 Фролович Вячеслав Олегович 3745 05�11�2002 Серт. 2088 25�11�2000 ІКЦ УТО 1.0*,2.0 м . Харків

47 Ходаковський Леонід Миколайович 520 27�03�2002 Св.суд.експ. 520, 27�03�2002 Мін’юст 1.3* м. Київ

48 Чермних Олексій Ігорович 2621 16�09�2002 Серт. 2056 18�11�2000 ХОПНТЕІ 1.0*,2.0 м. Харків

49 Черняк Віталій Федорович 1523 22�07�2002 Серт.оцін. 1906 13�10�2000 ІКЦ УТО 1.0*,2.0 м. Запоріжжя

50 Чубаров Микола Петрович 3238 15�10�2002 Серт. 2409 26�05�2001 МЦПІМ 1.0*,2.0 м. Київ

51 Чурсіна Наталія Олександрівна 4084 19�11�2002 Серт. 2479 14�07�2001 МЦПІМ 1.0*,2.0 Запорізька обл.

52 Шевченко Світлана Петрівна 4128 25�11�2002 Серт. 926 06�12�1997 МЦПІМ 1.0*,2.0 м. Київ

53 Яременко Сергій Вікторович 2078 19�08�2002 Св. 57 12�06�1998 Експерт�Л 1.0*,2.0 м. Львів

/Державний реєстр оцінювачів/

Продовження таблиці
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Згідно з наказом ФДМУ від 15.09.2004 № 1890 анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів від 12.08.2002 № 1888, видане ФДМУ Хлистуну М. В.

Згідно з наказом ФДМУ від 22.09.2004 № 1968 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 15.07.2003 № 1925/03, виданий ФДМУ приватному підприємству «ДЖАККІ», м. Київ.

Відповідно до наказу ФДМУ від 22.09.2004 № 1961 у зв’язку з рішенням Екзаменаційної комісії від 01.11.2003
(протокол № 7) щодо видачі Клюзасу Л. замість єдиного кваліфікаційного документа оцінювача (від
15.06.2000 № ЕО*35; видане ФДМУ і Київським коледжем нерухомості) трьох кваліфікаційних свідоцтв оці$
нювачів за кожним напрямом оцінки окремо, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів від 09.07.2002 № 1341, видане ФДМУ Клюзасу Л.

Згідно з наказом ФДМУ від 22.09.2004 № 1965 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 04.06.02 № 606/02, виданий ФДМУ «Консалтинговій фірмі «Інко$Довіра», м. Феодосія.

Згідно з наказом ФДМУ від 22.09.2004 № 1964 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 27.08.2002 № 1195/02, виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю «Експерт», м.
Кіровоград.

Відповідно до наказу ФДМУ від 22.09.2004 № 1962 у зв’язку з отриманням Набієвим Ш. Ш. нового квалі$
фікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ № 1332, виданого ФДМУ і Українською комерційною
школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 25.11.2002 №
4142, видане ФДМУ Набієву Ш. Ш.

Згідно з наказом ФДМУ від 22.09.2004 № 1967 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
від 25.06.2002 № 818/02, виданий ФДМУ приватному підприємцю Лісничому Миколі Івановичу, м.
Кіровоград.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
У зв’язку з призначенням виконуючого обов’язки голови правління ВАТ «Ніжинсіль$

маш» Фонд державного майна України призупиняє приймання заяв щодо участі у кон*
курсі на заміщення вакантної посади голови правління зазначеного товариства.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право оренди нерухомого приміщення,

розташованого за адресою:  м. Бориспіль, вул. Соцмістечко № 1
Відомості про нерухоме майно: загальна площа 458 м2, будівля — 1*й поверх, 1948 р.

будівництва. Будівля знаходиться у занедбаному стані, потребує ремонту. Системи водо*
постачання, електропостачання та теплопостачання потребують ремонту. Раніше будівля
використовувалась як овочесховище.

Конкурсна комісія засідатиме 10.10.2004 об 11.00, заяви на участь у конкурсі подавати
до 10.00 10 жовтня 2004 року.

Орієнтовна орендна плата становить 200 грн. на місяць.
Телефон для довідок (295) 6*24*95 (юрисконсульт в/ч А*2215).
Адреса: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Соцмістечко № 1.

Регіональне відділення
Фонду державного майна України по м. Києву

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
провідного спеціаліста — юрисконсульта

Вимоги до кандидата:
вища освіта, за фахом — юрист, досвід роботи у сфері приватизації

від 3 років, вік до 40 років, володіння ПК.
Адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50г.

Довідки за телефоном 235*20*37.
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Набір, комп’ютерна верстка  та
друкування —

комбінат друку видавництва
«Преса України»
03047, Київ*47,

 просп. Перемоги, 50.

Ум. друк. арк. 5,52.
Загальний тираж 21 900 прим.

Зам. 3085038

Інформація, надрукована  в додатку
«Відомості приватизації»,
є офіційною публікацією

та друкується мовою оригіналу.
 Її розміщення в інших засобах масової
інформації чи передрук можливі лише з

письмового дозволу Фонду державного майна
України із зазначенням номера

 й дати видачі дозволу.

м. Київ
ТОВ «Фірма «Періодика» тел./факс (044) 228*00*24, тел. 228*61*65
АТЗТ «САММІТ» тел./факс (044) 254*50*50
ЗАТ «Передплатне агентство «KSS» тел./факс (044) 464*02*20, тел. 212*00*50
інтернет*передплата: www.кss.kiev.ua

ТОВ «Прес*Центр» тел./факс  (044) 239*10*49, 296*97*40
Агенство передплати «Меркурій» тел./факс (044) 248*88*08, 249*99*88
ТОВ «Альянс» тел. (044) 461*81*47, 244*60*20
ДП «Столичні новини» тел. (044) 234*51*19, 234*33*27

м. Донецьк
ТОВ «НВП «Ідея» тел./факс (062) 381*09*32

м. Запоріжжя
ТОВ «Прессервіс*Кур’єр» тел. (0612) 62*51*51, 62*52*43

м. Луганськ
ПП «Ребрик ІВ» тел. (0642) 58*50*75, 53*40*73

м. Львів
ТОВ «ВГ «Ділова преса» тел./факс (0322) 70*34*68, тел. 70*54*82
ПП «РА «Львівські оголошення» тел.(0322) 97*15*15, факс 97*02*18

м. Миколаїв
ТОВ «Ноу*Хау» тел. (0512) 47*20*03, 47*03*25

м. Одеса
ТОВ «Ласка» тел. (048)  711*66*16, (0482) 32*75*87
ПП «Агентство «Наш бізнес» тел. (0482) 34*64*76, (048) 715*01*74

ПП «Пугачова» тел. (048) 760*71*21

м. Севастополь
ПП «Експрес*Крим» тел./факс (0692) 54*35*84, 55*09*00

м. Тернопіль
ПП «Бізнес*преса» тел. (0352) 25*18*23

м. Ужгород
ПП «Мясковська» тел. (03122) 3*55*12

м. Харків
ДП «Фактор*преса» тел. (0572) 26*43*33, 26*75*33, 17*02*07

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»

м. Кременчук
ТОВ «САММІТ*Кременчук» тел. (0536) 63*21*88, 79*61*89,

e*mail:summit@sat.poltava.ua

м. Львів
ТОВ «САММІТ*Львів 247» тел. (0322) 74*32*23, 40*33*20, 98*04*80

e*mail:vasyl@247.com.ua

м. Миколаїв
ТОВ «САММІТ*Миколаїв» тел. (0512) 23*40*86, 56*10*69,

e*mail:info@sammit.mk.ua
м. Сімферополь

ПП «САММІТ*Крим» тел. (0652) 51*23*95, 51*24*93,
e*mail:merika@summit.crimea.com

м. Харків
АТЗТ «САММІТ*Харків» тел. (0572) 142*621, 142*620,

e*mail:summit@summit.kharkov.ua

м. Ялта
Філія ДП «САММІТ*Крим» тел. (0654) 32*41*35

Регіональні представництва передплатного агентства KSS

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

Триває передплата
на офіційне видання ФДМУ на 2005 рік —

«Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»
з додатком – газетою «Відомості приватизації».

Необхідні дані Ви знайдете

в Каталозі видань України на 2005 рік, с. 163, 165.

Телефон редакції (044) 294$40$53, факс 200$33$77.

Видання можна передплатити з будь$якого місяця
в усіх відділеннях зв’язку України.

Крім того, з кур
,
єрською експрес$доставкою видання

Фонду державного майна України можна передплатити:

ПЕРЕДПЛАТА  2005   �   ПЕРЕДПЛАТА  2005   �   ПЕРЕДПЛАТА  2005   �   ПЕРЕДПЛАТА  2005

Алчевськ тел. (06442) 2*22*44,

                     2*92*94

Алушта тел. (06560) 3*07*81

Бердянськ тел. (06153) 6*34*15,

                     6*33*51

Вінниця тел. (0432) 32*30*00,

                                                         35*50*86

Дніпропетровськ тел. (0562) 32*22*57

Донецьк тел. (062) 345*03*59,

                   90*58*99

Євпаторія тел. (06569) 3*55*32

Житомир тел. (0412) 41*35*98

Запоріжжя тел. (0612) 13*49*50,

        (061) 220*96*00

Івано*Франківськ тел. (03422) 2*57*87,

                     7*59*59

       (0342) 50*15*10

Іллічівськ тел. (048) 777*03*55

Ізмаїл тел. (04841)  2*03*35

Керч тел. (067) 230*57*84

Київ тел. (044) 464*02*20

Кривий Ріг тел. (0564) 74*66*42

Кіровоград тел. (0522) 55*02*17

Кременчук тел. (0536) 79*63*56

Лисичанськ тел. (06451) 2*00*65

Луганськ тел. (0642) 58*88*61 (62)

Луцьк тел. (0332) 28*80*47

Львів тел. (0322) 41*91*65 (66)

Макіївка тел. (06232) 6*31*70

Маріуполь тел. (0629) 34*84*28

Мукачеве тел. (03131) 2*56*45

Мелітополь тел. (0619) 42*67*07

Миколаїв тел. (0512) 47*92*27,

       39*75*69

Одеса тел. (048) 777*03*55

Полтава тел. (0532) 50*93*10,

                   50*65*15

Рівне тел. (0362) 28*80*47

Севастополь тел. (0692) 54*90*64

Сімферополь тел. (0652) 24*85*79,

                   24*89*74

Суми тел. (0542) 21*95*50

Тернопіль тел. (0352) 43*04*27,

                   23*51*51

Ужгород тел. (03122) 3*42*20

Феодосія тел. (06562) 7*27*23

Харків тел. (0572) 54*39*37,

                   54*62*65

Херсон тел. (0552) 26*42*32,

                                                         28*21*69

Хмельницький тел. (03822) 3*29*31

Черкаси тел. (0472) 65*52*38,

       65*52*37

Чернівці тел. (0372) 58*40*57

Ялта тел. (0654) 32*40*08

 Індекс Назва  видання Періодичність Вартість передплати, грн.

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

22437 Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень 12 разів 6,08 18,24 36,48 72,96
про приватизацію» (укр.). Законодавчі, на рік
нормативно*методичні та інформаційні  матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка до 1 раз на
«Державного інформаційного бюлетеня про  тиждень
приватизацію» (укр.). Інформація
про проведення процедур приватизації майна

22438 Комплект у складі:
журналу «Государственный информационный 12 разів 6,08 18,24 36,48 72,96
бюллетень о приватизации» (рос.). Законодавчі, на рік
нормативно*методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка 1 раз
до «Державного інформаційного бюлетеня про на тиждень
приватизацію» (укр.). Інформація про
проведення процедур приватизації майна

Регіональні представництва групи компаній «Меркурій»

м. Дніпропетровськ

ТОВ «Фірма «Меркурій» тел. (056) 721*93*93, 721*93*94

м. Донецьк

ТОВ «Донбас*Інформ» тел. (062) 345*15*92, 345*19*94

м. Павлоград

Агентство передплати «Меркурій» тел. (05632) 6*14*28

Колектив Фонду державного майна України
з глибоким сумом сповіщає про передчасну трагічну

смерть колишнього керуючого справами Фонду

ПРИЙМАКА
АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА

і висловлює співчуття рідним
та близьким покійного.

Адміністрація
Профспілковий комітет


