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ПАКЕТИ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України

про  проведення конкурсу з продажу   пакета акцій
ВАТ «Краснодонвугілля»

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 32363486.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ):

ВАТ «Краснодонвугілля».
Місцезнаходження ВАТ: вул. Комсомольська,5, м. Красно#

дон Луганської обл., 94400, Україна.
Телефон (06435) 2#23#54. Факс: (06435) 2#51#46.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій ВАТ «Краснодонвугілля» в кількості 2 820 547 200
шт., що становить 60% статутного фонду.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 705 136,800   тис. грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 1 175 228,0 тис. грн.
Основна номенклатура: видобуток вугілля, збагачення, ма#

шинобудування, транспортні послуги, рекультивація земель.
Обсяг продукції за І півріччя 2004 р. — 1 761,4 тис.т,

382 661,7 тис. гривень.
Кількість  робочих місць  станом на 01.09.2004 — 24 257.
Кількість працюючих станом на 01.09.2004 — 23 489.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться

ВАТ, умови її використання:
шахтний фонд ВАТ «Краснодонвугілля» складається з 9

адміністративних одиниць із сумарною виробничою поту#
жністю 4 880 тис. т  вугілля на рік.

Основна частина балансових запасів по пластах  розта#
шована на глибинах до 900 м та досягає в окремих випадках
глибини 1 500 м. У даний час гірничі роботи ведуться на
глибині 400—1 080 м. Середня глибина відпрацьовування
запасів на 01.01.2004 становить 682 м.

Станом на 1 січня 2004 р. промислові запаси вугілля ста#
новлять 397,9 млн т.

Усі ділянки діючих шахт розвідані в достатньому обсязі. У
якості резервних ділянок для закладання нових шахт підготов#
лені геологічні ділянки: Новосветловський 2#4, Новоанновсь#
кий, Краснодонський Глибокий, Краснодонський Північний.
На ціх ділянках можливо будівництво нових значних шахт.

Земля знаходиться в постійному користуванні ВАТ згідно
з актами постійного користування землею від 07.07.2000
№178, від 18.03.2004 № 5, від 18.03.2004 № 10, від 18.03.2004
№ 6, від 15.05.2001 за № 185, від 21.09.2003 № ЛГ 1240000137.

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис.грн. 490340 475895 549013 380956
Балансовий прибуток, тис. грн. �56613 �107557 �120011 7421
Дебіторська заборгованість,тис.грн. 59447 108325 100472 51640
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 485546 560742 652983 637246
Рентабельність, % �10,6 �8,1 �13,2 2,4
Вартість активів, тис. грн 1356124 2403204 1772660 1870504

5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець зобов’язаний забезпечити:
у господарській діяльності підприємства:
фінансування здійснення заходів з розвитку шахтного фо#

нду (капітальне будівництво, обладнання нових лав, при#
дбання стаціонарного обладнання) на загальну суму щонай#
менше 1 млрд грн. відповідно до плану#графіка:

    2005 р.  2006 р.                 2007 р.            2008 р.     2009 р.

150 000 тис. грн.     200 000 тис. грн.    200 000 тис. грн.    200 000 тис. грн.   250 000 тис. грн.

недопущення понаднормативних втрат вугілля, псування
розроблюваних і сумісних з ними родовищ вугілля в ре#
зультаті проведення гірничих робіт, забезпечення збере#
ження запасів вугілля, що консервується;

здійснення заходів для запобігання можливому шкідли#
вому впливу наслідків аварій та стихійних явищ на ВАТ;

виконання встановлених мобілізаційних завдань;
сприяння ВАТ у виконанні екологічних вимог у сфері про#

ведення гірничих робіт та інших вимог, передбачених зако#
нодавством про охорону навколишнього природного сере#
довища, та вирішення еколого#гідрогеологічних проблем,
які виникають у процесі експлуатації та закриття підприєм#
ства, проведення постійного моніторингу екологічного ста#
ну довкілля в межах гірничого відводу;

в економічній діяльності підприємства:
забезпечення своєчасної сплати податків, зборів та інших

обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавст#
вом України;

забезпечення своєчасної виплати заробітної плати пра#
цівникам підприємства, а також її підвищення відповідно до
колективного договору;

забезпечення законодавчо встановлених мінімальних гара#
нтій з оплати праці та міжкваліфікаційних (міжпосадових) спів#
відношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів);

у соціальній діяльності підприємства:
забезпечення належного рівня безпеки проведення гірни#

чих робіт та з охорони праці;
забезпечення укладення колективного договору протягом

3 місяців від дня переходу права власності на пакет акцій;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініці#

ативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про
працю України або вчинення працівником дій, за які законо#
давством передбачена можливість звільнення на підставі пун#
ктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю
України) протягом 6 місяців від дня переходу до нього права
власності на пакет акцій;

забезпечення медичного та санітарно#побутового обслу#
говування працівників гірничих підприємств, а працівників,
зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, спеціа#
льним одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту,
лікувально#профілактичним харчуванням відповідно до чин#
ного законодавства України;

забезпечення безоплатного надання вугілля на побутові по#
треби працівникам ВАТ, колишнім працівникам відповідно
до чинного законодавства України;

забезпечення виконання ВАТ у повному обсязі вимог галу#
зевої угоди між Міністерством палива та енергетики Украї#
ни, Держвуглепромом і галузевим профспілками вугільної
промисловості України.

Учасник конкурсу повинен надати Концепцію розвитку під#
приємства, яка має містити:

зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон#
курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит#
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його ді#
яльності;

бізнес#план післяприватизаційного розвитку об’єкта, що
включає всі зобов’язання учасника щодо виконання ним фік#
сованих умов конкурсу.

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 у процесі при#
ватизації та корпоратизації, затвердженого спільним наказом
Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету
України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 13 вересня 2000 року № 1908/11/271, зареєстрованого у Міні#
стерстві юстиції України  від 28 вересня 2000 р. за № 665/4886.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 70 513 680 грн. як конкурсну гарантію на розрахун#

ковий рахунок ФДМУ № 37316021000058. Одержувач коштів
— Фонд державного майна України в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ,
МФО 820172, код за ЗКПО 00032945.

Призначення платежу: для ФДМУ як конкурсна гарантія для
участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Краснодонвугілля»;

сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунковий
рахунок Фонду державного майна України № 37183500900028.
Одержувач коштів — Фонд державного майна України в ОПЕРУ
ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЗКПО 00032945.

Призначення платежу: для ФДМУ як реєстрацій збір для уча#
сті у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Краснодонвугілля»;

подає 2 примірники конкурсних пропозицій. Конкурсні про#
позиції і підтвердні документи подаються до органу прива#
тизації 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
приватизації та назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з надпи#
сом «Підтвердні документи» і зазначенням на ньому тільки
адреси  органу приватизації та назви конкурсу. На пакетах
«Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не пови#
нно 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.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвер#
дних документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд
державного майна України, к. 504, щоденно з 9.00 до 18.00,
по п’ятницях та передсвяткових днях — з 9.00 до 16.45.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідування
ВАТ можна отримати з 9.00 до 18.00 щоденно, крім  вихід#
них  та  святкових  днів, за адресою: 01133, м. Київ, вул.
Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, Управлін#
ня конкурсного продажу ( к.604).

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

формацію можна за адресою: 94400, Луганська обл.,  м.
Краснодон, вул. Комсомольська, 5.

11. Конкурс буде проведено через 30 днів після опу$
блікування інформаційного повідомлення в газеті «Ві$
домості приватизації» за адресою: м. Київ, вул. Куту$
зова, 18/9, Фонд державного майна України.

Додаткові умови
проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Краснодонвугілля»
1.   Для участі у конкурсі необхідним  є дотримання учас#

ником конкурсу однієї з таких умов:
провадження протягом не менш як трьох років  діяльнос#

ті з підземного видобування кам’яного вугілля в Україні в
обсязі не менш ніж 1 000 тис. тонн на рік;

провадження протягом не менш як трьох років діяльності
з виробництва коксу в Україні в обсязі не менш ніж 200 тис.
тонн на рік;

здійснення протягом не менш як одного року безпосеред#
нього контролю на підприємствах, що провадять діяльність,
визначену в абзацах другому — третьому цього пункту.

2. У разі коли законодавством країни постійного місце#
знаходження потенційного покупця#нерезидента передба#
чено отримання спеціального дозволу (ліцензії) на оплату
пакета акцій, у складі підтвердних документів надається
такий дозвіл (ліцензія).

3. Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в порядку,
які встановлені Положенням про порядок проведення кон#
курсів 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 «Краснодонвугілля», надати інформацію про осіб,
пов’язаних з ним відносинами контролю за господарською
діяльністю відповідно до статті 1 Закону України «Про за#
хист 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
«Краснодонвугілля».

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

Претендент на участь у конкурсі підтверджує відповід#
ність додатковим умовам, зазначеним в інформаційному
повідомленні, документами, які містять інформацію про те,
що цей учасник дійсно дотримується однієї з вказаних ви#
мог, 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 дія#
льності (КВЕД), включеними в довідку органів статистики;

копіями укладених договорів; копіями податкових накла#
дних; копіями митних декларацій; виписками з реєстру ак#
ціонерів; висновками аудитора; документами, що підтвер#
джують правові підстави та правомірність здійснення ке#
рівництва відповідних підприємств; іншими документами.

Ці документи претендент на участь у конкурсі подає у скла#
ді підтвердних документів.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Випробувальний центр «ТЕСТ» (повторно)

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 24585152.
Повна назва ВАТ: відкрите акціонерне товариство «Випро#

бувальний центр «ТЕСТ».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 02099, м. Київ, вул. Бори#

спільська, 9, тел./факс (044) 566#11#67.
ВАТ не займає монопольного становища на відповідному

товарному ринку.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

за конкурсом пакет акцій розміром 93,86% статутного фонду
товариства та кількістю акцій 7 060 554 штук.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість однієї акції — 1 235 600 гривень.
3. Форма випуску акцій: документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 1 880 588 грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг)

за І півріччя 2004 року: випробування деталей та приладів
електронної техніки на суму 28 тис. грн.

Кількість робочих місць — 7.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить#

ся ВАТ, умови її використання: земельна ділянка надана у
постійне користування і становить 0,3375 га. Виробничі пло#
щі підприємства становлять 1 856,9 м2, у тому числі основне
виробництво — 1 856,9 м2.

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 109 81 64 30
Балансовий збиток, тис. грн. � 5 — � 89 163
Дебіторська заборгованість, тис. грн.  13 14 2 6
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 25 25 36 46
Рентабельність, % — — — —
Вартість активів, тис. грн. 237 222 1 827 1 761

5. Фіксовані умови конкурсу.
Погасити заборгованість ВАТ із заробітної плати працівни#

кам підприємства у сумі 14 тис. грн. протягом 90 днів з дати
підписання договору купівлі#продажу пакета акцій; погасити за#
боргованість ВАТ перед Пенсійним фондом у сумі 6 тис. грн. та
перед бюджетом у сумі 4 тис. грн. до кінця 2004 року; здійснити
програму технічної реконструкції виробництва, впровадити про#
гресивні технології ВАТ; не допускати розірвання трудових дого#
ворів з працівниками підприємства з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу протягом не менше 6 місяців від дня
переходу до нього права власності, за винятком звільнення на
підставі п. 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або
вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено
можливість звільнення на підставі п. 3, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41
Кодексу законів про працю України; створювати нові робо#
чі місця; дотримуватись тих видів економічної діяльності, які є
на момент підписання договору купівлі#продажу; виконувати мо#
білізаційні завдання, визначені для ВАТ; виконувати вимоги За#
кону України «Про захист економічної конкуренції»; забезпечува#
ти витрати ВАТ на охорону праці не менше 0,5 відсотка від суми
реалізованої продукції ВАТ на рік; здійснювати роботи щодо
захисту довкілля та дотримуватись екологічних норм.

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

курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит#
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його ді#
яльності;

бізнес#план або техніко#економічне обґрунтування після#
приватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайнятос#
ті 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.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 123 560 грн. як конкурсну гарантію на розрахунко#

вий 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 участі у конкурсі з продажу паке#
та акцій ВАТ «Випробувальний центр «ТЕСТ».

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, одержу#
вач — Фонд державного майна України. Призначення платежу:
реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета ак#
цій ВАТ «Випробувальний центр «ТЕСТ».

7.3. Подає по два примірники підтвердних документів та
конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції та підтвердні
документи подаються до органу приватизації одночасно. Ко#
жний примірник конкурсної пропозиції 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 докуме#
нти» 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 «Випробувальний
центр «ТЕСТ».

Для отримання пакета документації про конкурс та дозвіл на
відвідання ВАТ «Випробувальний центр «ТЕСТ» необхідно зве#
рнутись до Фонду державного майна України в Управління
конкурсного продажу (кімн. 614, тел.: 200#33#53, 296#59#77).

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа#
цію можна з 9.00 до 16.30 щодня, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,
9. Тел. (044) 566#11#67.

11. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Випробува$
льний центр «ТЕСТ» відбудеться через 45 календарних
днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відо$
мості приватизації» за адресою: м. Київ, вул. Кутузова,
18/9, Фонд державного майна України. Телефон для до$
відок: 200$33$81, 200$36$24.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
повторного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Пульсар» (м. Шепетівка), що має стратегічне
значення для економіки та безпеки держави

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 21316894.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ) —

відкрите акціонерне товариство «Пульсар».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 30400, м. Шепетівка, вул. Еко#

номічна, 27, телефон (03840) 5#10#16, телефакс (03840) 5#27#57.
ВАТ не займає монопольного становища на відповідному

товарному ринку.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

за конкурсом пакет акцій у кількості 73 476 730 шт., що стано#
вить 99,94% статутного фонду ВАТ «Пульсар».

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 12 858 440 грн.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна. Акції зарахо#

вані на рахунок Фонду державного майна України у цінних
паперах № 005515, відкритий зберігачем ТОВ «Підприємст#
во «Росан#Цінні Папери» (адреса: 79035, м. Львів, вул. Пісча#
на, 135, тел. (0322) 22#53#87).

4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 18 381 000 грн.
Основна номенклатура продукції: побутові пилососи, пило#

соси для прибирання пасажирських вагонів, товари народ#
ного споживання, зварювальне обладнання, а також ливарне
(литво алюмінієве, магнієве) виробництво, механічне виро#
бництво, слюсарно#каркасне виробництво, виробництво га#
льванопокриття, пластмас, лакофарбових покриттів, плат по#
верхневого монтажу.

Кількість робочих місць — 486.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить#

ся ВАТ: земельна ділянка надана у постійне користування на
підставі рішення виконкому Шепетівської міської ради
народних депутатів від 19.12.74 і становить 20,45 га.

Основні цехи в кількості 8 шт. загальною площею 17 610 м2;
допоміжні цехи в кількості 3 шт. загальною площею 1 400 м2.

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. 1 597 2 244 2 636 1 104
Балансовий прибуток, тис. грн. � 1 658 � 288 � 209 � 162
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 231 255 206 151
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 860 1 101 1 104 1 623
Рентабельність, % 8,6  7,9  6,9  5,7
Вартість активів, тис. грн.  20 943 20 079 19 632 19 389

5. Фіксовані умови конкурсу.
погасити заборгованість ВАТ із заробітної плати працівни#

кам підприємства протягом 90 днів з дати підписання догово#
ру купівлі#продажу у сумі 341,3 тис. грн.; погасити заборгова#
ності ВАТ перед Пенсійним фондом та бюджетом протягом
одного року з дати підписання договору купівлі#продажу у сумі
990,7 тис. грн., у тому числі: перед Пенсійним фондом у сумі
702,7 тис. грн.; перед бюджетом у сумі 187,0 тис. грн.; здійс#
нювати програми технічної реконструкції виробництва, впро#
ваджувати прогресивні технології на ВАТ; не допускати розі#
рвання трудових договорів з працівниками підприємства, що
приватизується, з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права
власності, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40
Кодексу законів про працю України або вчинення працівником
дій, за які законодавством передбачена можливість звільнен#
ня на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України; дотримуватися тих видів діяльно#
сті, обсягів виробництва ВАТ, які є на момент підписання дого#
вору купівлі#продажу; виконувати мобілізаційні завдання, ви#
значені для ВАТ; виконувати вимоги Закону України «Про за#
хист економічної конкуренції»; забезпечувати зниження част#
ки виробництва з небезпечними та шкідливими умовами пра#
ці і зменшення рівня їх впливу на працюючих; забезпечувати
витрати на охорону праці не менше 0,5 відсотка від суми реа#
лізованої продукції на рік; здійснювати роботи щодо захисту
довкілля, дотримуватись 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 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 конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника, відповідно до

Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па#
кетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у про#
цесі приватизації, затвердженого спільним наказом Фонду
державного майна України, Антимонопольного комітету Укра#
їни, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13 вересня 2000 року № 1908/11/271, зареєстрованого у Міні#
стерстві юстиції 28 вересня 2000 року за № 665/4886.

7. Для участі в конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 1 285 844 грн. як конкурсну гарантію на роз#

рахунковий рахунок Фонду державного майна України №
37316021000058 ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, 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 «Пульсар».

7.2. Сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунковий
рахунок Фонду державного майна України № 37183500900028,
ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945,
одержувач: Фонд державного майна України. Призначення пла#
тежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета
акцій ВАТ «Пульсар».

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

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
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 має міститися ніякої інформації, за допомогою якої
можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

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

9. Адреса приймання конкурсних пропозицій та підтвердних
документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,18/9, Фонд державного
майна України, кімната 504, понеділок—четвер з 9.00 до18.00,
п’ятниця з 9.00 до 16.45. В передсвяткові дні з 9.00 до 15.45.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідування
ВАТ можна отримати щодня, крім вихідних та святкових днів, з
9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях — з 9.00 до
16.45, за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,18/9, Фонд
державного майна України, Управління конкурсного продажу
(кімн. 604). Телефони для довідок: (044) 296#59#77, 200#33#53.

10. Ознайомитись з ВАТ«Пульсар» та отримати докладну
інформацію можна за адресою: Україна, 30400, м. Шепетівка,
вул. Економічна, 27. Телефон (03840) 5#10#16; телефакс
(03840)5#27#57.

11. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Пульсар» від$
будеться через 30 календарних днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації».

12. Для придбання акцій бездокументарної форми випуску
фізичні та юридичні особи повинні укласти договір про від#
криття рахунка у цінних паперах з обраним зберігачем.

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

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 зварювального та іншого електро#
устаткування;

провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції, яка використовується у
виробництві зварювального та іншого електроустаткування;

провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої викори#
стовуються зварювальне та інше електроустаткування;

провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з оптової торгівлі і посередництва у торгівлі елект#
ропобутовими приладами, іншим промисловим обладнанням;

здійснення не менш як року безпосереднього контролю на
підприємствах, що провадять економічну діяльність, визна#
чену в абзацах другому — п’ятому 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, ство#
рених у процесі приватизації та корпоратизації, та інформа#
ційним повідомленням Фонду державного майна України про
проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Пульсар»,
надати інформацію про осіб, пов’язаних з ним відносинами
контролю за господарською 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 контро#
лю, з якої неможливо встановити суб’єктів господарювання,
що будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ «Пульсар».

Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конку#
рсі не допускаються.

Претендент на участь у конкурсі підтверджує свою відпові#
дність кваліфікаційним вимогам учасника, зазначеними в ін#
формаційному повідомленні, такими документами, які міс#
тять інформацію про те, що цей учасник дійсно дотримуєть#
ся 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.
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Підсумки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Рівненська авіакомпанія «Універсал$Авіа»,
таким, що не відбувся

Фондом державного майна України підбито підсумки кон#
курсу з продажу пакета акцій ВАТ «Рівненська авіакомпанія
«Універсал#Авіа», оголошення про який було оприлюднено в
газеті «Відомості приватизації» від 11.08.2004 № 31 (319).

ВАТ «Рівненська авіакомпанія «Універсал#Авіа» розташо#
ване за адресою: Україна, 33004, Рівненська обл., Рівненсь#
кий район, с. В. Омеляна, вул. Авіаторів, 1.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 82,32%
статутного фонду товариства та кількістю акцій 4 863 785 штук.

Код за ЄДРПОУ:13987597.
Номінальна вартість однієї акції — 1 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 3 404, 800 тис. 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,
та наказу Фонду державного майна України конкурс з прода#
жу пакета акцій ВАТ «Рівненська авіакомпанія «Універсал#Авіа»
вважається таким, що не відбувся.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про

підсумки конкурсу з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Кримське республіканське
підприємство матеріально$технічного забезпечення

«Агроснаб»
Фондом майна Автономної Республіки Крим підбито підсумки

конкурсу з продажу пакета акцій відкритого акціонерного това#
риства «Кримське республіканське підприємство матеріально#
технічного забезпечення «Агроснаб», код за ЄДРПОУ 00914042,
розташованого за адресою: 95492, Автономна Республіка Крим,
м. Сімферополь#30, а/с 1178, 11#й км Московського шосе.

Конкурс проведено за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул.
Севастопольська, 17, Фонд майна Автономної Республіки Крим.

Переможцем конкурсу визнано Приватне підприємст$
во Фірма «Автодель», код за ЄДРПОУ 30266766, місцезнахо#
дження: 95493, м. Сімферополь, 11#й км Московського шосе.

Умови продажу пакета акцій:
проведення протягом одного року з моменту підписання

договору купівлі#продажу ремонту основних фондів ВАТ на
загальну суму 226 250 грн., у тому числі:

склад № 1: ремонт м’якої покрівлі на суму 50 750,0 грн.;
склад № 3: ремонт складу на суму 18 500,0 грн.;
склад № 4 : капітальний ремонт даху на суму 72 000,0 грн.;
ремонт асфальтового покриття на суму 25 000,0 грн.;
косметичний ремонт усіх виробничих і адміністративних

приміщень на суму 60 000,0 грн.;
збільшення обсягів товарообігу за підсумками 2005 р. і

наступних років щодо показників, досягнутих на момент під#
писання договору купівлі#продажу;

недопущення розірвання трудових договорів з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу протягом 12 місяців
від дня переходу до нього права власності, за винятком звіль#
нення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю
в Україні 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 в Україні;

створення безпечних і нешкідливих умов праці; здійснен#
ня робіт із захисту навколишнього середовища, дотримання
діючих норм екологічної безпеки;

проведення технічної реконструкції виробництва відповідно
до наданої концепції розвитку підприємства, яка є невід’ємною
частиною цього договору; благоустрій території;

виконання вимог антимонопольного законодавства;
надання благодійної допомоги в розмірі 10 000,0 грн. Сімфе#

ропольській міській громадській організації інвалідів на при#
дбання комп’ютерної та іншої оргтехніки шляхом перерахуван#
ня протягом 60 днів з моменту підписання договору купівлі#
продажу зазначеної суми на р/р № 2600631833001 Сімферо#
польської міської громадської організації інвалідів, МФО 324010,
ЗКПО 19000563, КРФ АКБ «Укрсоцбанк», м. Сімферополь.

Пакет акцій, який був запропонований до продажу, містить
3 472 806 (три мільйони чотириста сімдесят дві тисячі вісім#
сот шість) шт. простих іменних акцій, випущених у документа#
рній формі, що становить 51,0% статутного фонду ВАТ. Поча#
ткова вартість пакета акцій: 868 202,50 грн.

Кінцева вартість пакета акцій: 920 100,0 грн.

Департамент спільних підприємств,
міждержавних майнових відносин та власності

за кордоном, т. 294�44�64
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Фонд державного майна України повідомляє, що аук$
ціон з продажу державного пакета акцій ЗАТ «Укр$
держлізинг» в кількості 99 штук, що становить 15,47%
статутного фонду (публікація в газеті «Відомості прива#
тизації» від 01.09.04 № 34 (322) відбудеться 14 жовтня
2004 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Мари$
ни Раскової, 15. Аукціон буде проведено ДАК «Націо#
нальна мережа аукціонних центрів».

Фонд державного майна України повідомляє, що дер#
жавний пакет акцій ЗАТ «Волзько#Дніпровська судноплав#
на компанія» у кількості 37 762 589 шт., що становить 48,2%
статутного фонду товариства, розташованого за адресою:
03150, м. Київ, вул. Предславинська, 29, код за ЄДРПОУ
32706540, приватизовано шляхом викупу ЗАТ «Альфа#банк»,
яке діяло за дорученням співзасновника — ВАТ «Московс#
кое речное пароходство», за 38 038 582,00 грн. (тридцять
вісім мільйонів тридцять вісім тисяч п’ятсот вісімдесят
дві гривні 00 коп.).

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

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА А

Приватизовано 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. Об’єкт приватизовано фізи#
чною особою за 16 999,20 грн., у т. ч. ПДВ — 2 833,20 грн.

Нежитлове приміщення магазину № 2, що знаходиться на
балансі Криворізької дирекції залізничних перевезень ДП
Придніпровська залізниця, за адресою: м. Кривий Ріг, вул.
Серафимовича, 76. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 28 660,80 грн., у т. ч. ПДВ — 4 776,80 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові вбудовані приміщення площею 85,8 м2 та 91,0

м2, що знаходяться на балансі Донецького державного уні#
верситету економіки і торгівлі ім. Туган#Барановського і оре#
ндуються ТОВ «Укравтокомплект», за адресою: м. Донецьк,
вул. Університетська, 98. Об’єкти приватизовані юридичною
особою за 152 533,20 грн., у т. ч. ПДВ — 25 422,20 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення магазину з підвалом,
що знаходиться на балансі комунального підприємства «Мі#
ська служба єдиного замовника», за адресою: м. Кураховсь#
ке, проспект Чапаєва, 13, прим. 37. Об’єкт приватизовано фі#
зичною особою за 16 321 грн. 20 коп., у т. ч. ПДВ — 2 720 грн.
20 коп.

Вбудоване нежитлове приміщення площею 264,7 м2, що зна#
ходиться на балансі Донецького навчально#курсового комбі#
нату, за адресою: м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5. Об’єкт
приватизовано фізичною особою за 176 076,24 грн., у т. ч.
ПДВ — 29 346,04 грн.

Нежитлове приміщення в прибудові загальною площею
36,0 м2 за адресою: м. Горлівка, вул. Болотникова, 1. Об’єкт
приватизовано фізичною особою за 3 152,64 грн., у т. ч. ПДВ
— 525,44 грн.

Вбудовано#прибудоване приміщення площею 119,4 м2

за адресою: м. Горлівка, вул. Болотникова, 1. Об’єкт при#
ватизовано фізичною особою за 10 119,60 грн., у т. ч. ПДВ
— 1 686,60 грн.

Нежитлове приміщення в прибудові площею 4,8 м2 за ад#
ресою: м. Горлівка, вул. Жукова, 34. Об’єкт приватизовано
фізичною особою за 388,99 грн., у т. ч. ПДВ — 64,83 грн.

Вбудоване приміщення у цокольному поверсі площею 433,8
м2 за адресою: м. Горлівка, вул. Малинича, 46. Об’єкт при#
ватизовано фізичною особою за 29 869,51 грн., у т. ч. ПДВ
— 4 978,25 грн.

Вбудоване приміщення площею 9,3 м2 за адресою: м. Гор#
лівка, вул. Шепелєва, 6. Об’єкт приватизовано фізичною осо#
бою за 699,60 грн., у т. ч. ПДВ — 116,60 грн.

Вбудоване підвальне приміщення площею 93,3 м2 за адре#
сою: м. Горлівка, вул. Малинича, 38. Об’єкт приватизовано
фізичною особою за 6 014,90 грн., у т. ч. ПДВ — 1 002,48 грн.

Вбудоване приміщення площею 18,5 м2 за адресою: м. Гор#
лівка, вул. Безсонова, 23. Об’єкт приватизовано фізичною
особою за 1 464,00 грн., у т. ч. ПДВ — 244,00 грн.

Будівля лазні з прибудовою, терасою та ґанком, що знахо#
диться на балансі структурної одиниці виробничо#
енергетичного підприємства «Кураховекомуненерго» ВАТ
«Донбасенерго», за адресою: м. Курахове, вул. Мечнікова,
27. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 28 297 грн.
20 коп., у т. ч. ПДВ — 4 716 грн. 20 коп.

ІВАНО$ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 27,1 м2 за адресою: м. Івано#

Франківськ, вул. Старозамкова, 2. Об’єкт приватизовано юри#
дичною особою за 21 765,60 грн., у т. ч. ПДВ — 3 627,60 грн.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля їдальні цеху № 3, що знаходиться на балансі ВАТ

«Первомайська меблева фабрика», за адресою: м. Перво#
майськ, вул. Андрія Чернецького, 227а. Об’єкт приватизова#
но юридичною особою за 3 738 грн., у т. ч. ПДВ — 623 грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення на 1#му, 2#му, 3#му поверхах та під#

вальне приміщення виробничого корпусу № 39а, що знахо#
дяться на балансі державного підприємства Харківський ма#
шинобудівний завод «ФЕД» і орендуються ЗАТ «Корпорація
ФЕД», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 132. Об’єкти при#
ватизовані юридичною особою за 949 200,00 грн., у т. ч. ПДВ
— 158 200,00 грн.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення площею 49,7 м2 за адресою: вул.

Артема, 11, літ. А. Об’єкт приватизовано юридичною особою
за 95 244 грн., у т. ч. ПДВ — 15 874 грн.

Нежитлові приміщення загальною площею 741,3 м2 за ад#
ресою: вул. Велика Житомирська, 24, літ. А. Об’єкт привати#
зовано юридичною особою за 2 362 320,0 грн., у т. ч. ПДВ —
393 720,0 грн.

Аукціон

ІВАНО$ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля контори Татарівського лісництва, що знаходиться

на балансі Карпатського національного природного парку, за
адресою: с. Татарів, дільниця Піги, 3. Об’єкт приватизовано
юридичною особою за 71 000 грн., у т. ч. ПДВ — 11 834 грн.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Адміністративно#побутовий комбінат (адмінкорпус та га#

ражі), що знаходиться на балансі ВАТ «Червоноградське ша#
хтопрохідницьке підприємство», за адресою: м. Червоноград,
вул. Львівська, 79. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 103 962,60 грн., у т. ч. ПДВ — 17 327,1 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля площею 97,5 м2, що знаходиться на ба#

лансі Кременчуцької дистанції цивільних споруд Південної
залізниці, за адресою: м. Кременчук, вул. Леонова, 6. Об’єкт
приватизовано фізичною особою за 118 500,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 19 750,00 грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — Харківське державне під#

приємство «Монтажник» за адресою: м. Харків, вул. Транспо#
ртна колона, 6. Об’єкт приватизовано фізичною особою за
313 181,61 грн.

Нежитлові приміщення 2#го поверху № 1—28 загальною
площею 411,2 м2, літ. Д#2, що знаходяться на балансі ВАТ
«Харківський автогенний завод». Адреса: 61046, м. Харків,
вул. Автогенна, 10. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 129 943 грн., у т. ч. ПДВ — 21 657,17 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення, що знаходиться на балансі орен#

дного заводу «Пожмашина», за адресою: Прилуцький район,
смт Ладан, вул. Миру, 71. Об’єкт приватизовано юридичною
особою за 28 168 грн., у т. ч. ПДВ — 4 694,67 грн.

Конкурс
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 116,2
м2 за адресою: м. Слов’янськ, вул. Дарвіна, 14. Об’єкт при#
ватизовано фізичною особою за 20 544,96 грн., у т. ч. ПДВ —
3 424,16 грн.

Нежитлове приміщення загальною площею 168,3 м2 (226,5
м2) за адресою: м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 24. Об’єкт при#
ватизовано фізичною особою за 24 399,33 грн., у т. ч. ПДВ —
4 066,56 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлове приміщення площею 716,4 м2, що знаходиться
на балансі Центральної міської лікарні м. Харцизька, за ад#
ресою: м. Харцизьк, вул. Патона, 7.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом викупу
(за наказом ФДМУ від 23.09.2004 № 1985)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівлі та споруди ресторану «Червона калина», що знахо#

дяться на балансі ТОВ «Ресторан «Червона калина», м. Кри#
вий Ріг, вул. Орджонікідзе, 96.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення 1#го поверху будівлі колишнього навчального

корпусу та приміщення підвалу загальною площею 179,3 м2,
що знаходяться на балансі Полтавського державного педа#
гогічного університету ім. В. Г. Короленка і орендуються при#
ватним підприємцем Коваленко С. П., м. Полтава, вул. Сково#
роди, 14.

Приміщення 1#го поверху будівлі колишнього навчального
корпусу загальною площею 185,5 м2, що знаходиться на ба#
лансі Полтавського державного педагогічного університету
ім. В. Г. Короленка і орендуються приватним підприємцем
Цедік О. М., м. Полтава, вул. Сковороди, 14.

Приміщення 1#го поверху будівлі колишнього навчального
корпусу загальною площею 184,9 м2, що знаходиться на ба#
лансі Полтавського державного педагогічного університету
ім. В. Г. Короленка і орендуються ПП «Вакула», м. Полтава,
вул. Сковороди, 14.

Приміщення 1#го та 2#го поверхів будівлі колишнього на#
вчального корпусу загальною площею 174,7 м2, що знаходяться
на балансі Полтавського державного педагогічного універ#
ситету ім. В. Г. Короленка і орендуються ПП «Ганза», м. Полта#
ва, вул. Сковороди, 14.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення 1#го поверху будівлі загальною пло#

щею 65,2 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Рівненський
завод тракторних агрегатів» і орендуються Бондарук Г. К., м.
Рівне, вул. Д. Галицького, 5.

ЦА ФДМУ
Департамент продажу ЦМК та активів підприємств
Група інвентарних об’єктів у складі: корпус № 1, корпус № 3,

приміщення спортзалу, що знаходиться на балансі санато#
рію «Передгірний» і орендується ЗАТ «Футбольний клуб «Ди#
намо» Київ», АРК, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Баранова, 2.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом продажу на аукціоні
(за наказом ФДМУ від 23.04.2004 № 1985)

ЦА ФДМУ
Департамент продажу ЦМК та активів підприємств
Пасажирський теплохід ОМ#103, проект 14301, що знахо#

диться на балансі ДП «Запорізький річковий порт» АСК «Укр#
річфлот», м. Запоріжжя (порт приписки).
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Пропонуються до продажу

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

цілісного майнового комплексу державної
будівельної фірми «Альфа»

Назва об’єкта: ЦМК  державної будівельної фірми «Аль#
фа».

Код за ЄДРПОУ: 13320386.
Адреса об’єкта: 22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вул.

Леніна, 67.
Балансоутримувач: державна будівельна фірма «Альфа».
Адреса балансоутримувача: 22400, Вінницька обл., м. Ка#

линівка, вул. Леніна, 67.
Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входять: будівлі та

споруди: одноповерхова будівля складу загальною площею
484,5 м2, будівля складу загальною площею 96 м2, дорога з
щебневим покриттям 30 м2, огорожа із залізобетонних плит
(245 м2, висота 2,2 м, 111 пог. м); автотранспортні засоби:
трактор Т#150 1992 р. в., екскаватор 2621 ВИР 1987 р. в., авто#
мобілі ЗІЛ#ММЗ 45021 1986 р. в. (2 шт.), автомобіль ЗІЛ#ММЗ
45021 1988 р. в., автомобіль КАМАЗ 5410 1989 р. в., причіпи
ОДАЗ 9370 1985 та 1988 р. в., причіп ГКБ 8328 1990 р. в.,
причіп ТМЗ 1990 р. в., автомобілі КРАЗ 256Б1 1991 р. в.
(3 шт.), автомобіль ГАЗ 5319 1991 р. в., автомобіль  КАМАЗ
5511 1987 р. в., причіп Т#40 1987 р. в., автокран КС 3575 ЗІЛ 133
ГЯ 1987 р. в.; обладнання: вагончики (3 шт.), ємкості (2 шт.);
ємкість ПММ, кран КБ — 309 ХЛ 1988 р. в., бетонозмішувач,
свердлильний верстат, компресор ЗИФ 585, зварювальні апа#
рати (2 шт.), агрегат СО, прес#ножиці, блок живлення, бензо#
колонка, п/м «Роботрон», крейдотерка, агрегат шпакл.,  спец#
щит та інше. Земельна ділянка окремо не виділена.

Призначення об’єкта: виконання будівельно#монтажних робіт.
Кількість працівників — 12 чоловік.
Заборгованість станом на 31.05.2004: дебіторська — 18,5

тис. грн., кредиторська — 125,8 тис. грн., у т. ч. по заробітній
платі — 4,2 тис. грн.

Початкова вартість продажу —147 597,00 грн.
Умови  продажу:  подальше використання об’єкта визна#

чає покупець; покупець зобов’язаний у двомісячний термін
відшкодувати витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до
приватизації; погашення кредиторської заборгованості  про#
тягом одного року; погашення заборгованості по заробітній
платі в сумі 4,2 тис. грн. протягом 90 днів з дня набуття права
власності на майно; зняття автомобілів з обліку в органах ДАІ
за рахунок коштів покупця; не проводити звільнення праців#
ників з ініціативи нового власника протягом 6 місяців згідно
з чинним законодавством України; дотримання санітарних,
екологічних норм та правил пожежної безпеки згідно з чин#
ним законодавством України; об’єкт не підлягає відчуженню
та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам
без збереження умов, на яких він був придбаний.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій обл. № 37187006000498 в
банку УДК у Вінницькій обл., код за ЄДРПОУ 13327990, МФО
802015. Грошові кошти в розмірі 14 759,7 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться
на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій обл. № 37315005000498 в
банку УДК у Вінницькій обл., код за ЄДРПОУ 13327990,  МФО
802015.

Заяви на участь в аукціоні приймаються до 01.11.2004.
Аукціон відбудеться 05.11.2004 за адресою: м. Вінни$

ця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів», о 10.00.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою
його розташування. Служба  з організації та проведення аук#
ціону: РВ ФДМУ по Вінницькій області, 21100, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, тел. 32#25#34, з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів малої приватизації
1. Назва об’єкта: гладильний пристрій (інв. № 44901).
Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, пр. Волі, 1.
Код за ЄДРПОУ: 1557325.
Інформація про об’єкт: гладильний пристрій з двох мане#

кенів і парогенератора, 1987 року випуску.
Вартість без ПДВ — 577 грн.
Сума ПДВ — 115,40  грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 692,40

грн.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу об’#

єкта — 70 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по#

в’язані з підготовкою об’єкта до  приватизації; умови пода#
льшого використання об’єкта покупець вирішує самостійно.

2. Назва об’єкта: частина будівлі колишньої навчально$
виробничої  майстерні площею 72,6 м2.

Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 52.
Код за ЄДРПОУ: 13350575.
Інформація про об’єкт: частина будівлі площею 72,6 м2, 1954

рік побудови.
Вартість без ПДВ — 15 120 грн.
Сума ПДВ — 3 024 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 18 144

грн.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу об’#

єкта — 1 815 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по#

в’язані з підготовкою об’єкта до  приватизації; питання зем#
лекористування вирішуватиметься покупцем після укладан#
ня договору купівлі#продажу об’єкта згідно з чинним законо#
давством; умови подальшого використання об’єкта покупець
вирішує самостійно.

3. Назва об’єкта: частина будівлі колишньої навчально$
виробничої майстерні площею 27,0 м2.

Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 52.
Код за ЄДРПОУ: 13350575.
Інформація про об’єкт: частина будівлі площею 27,0 м2, 1954

рік побудови.
Вартість без ПДВ — 5 310 грн.
Сума ПДВ — 1 062 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 6 372

грн.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу об’#

єкта — 638 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по#

в’язані з підготовкою об’єкта до  приватизації; питання зем#
лекористування вирішуватиметься покупцем після укладан#
ня договору купівлі#продажу об’єкта згідно з чинним законо#
давством; умови подальшого використання об’єкта покупець
вирішує самостійно.

4. Назва об’єкта: їдальня, що знаходиться на балансі дер#
жавного підприємства Ківерцівського механічного заводу.

Адреса: Волинська обл., м. Ківерці, вул. Грушевського, 26.
Код за ЄДРПОУ: 01056161.
Інформація про об’єкт: частина будівлі площею 1 074,5 м2,

1980 рік побудови, обладнання їдальні, малоцінний та швид#
козношуваний інвентар.

Вартість без ПДВ — 196 900 грн.
Сума ПДВ — 39 380 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 236 280

грн.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу об’#

єкта — 23 628 грн.
 Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по#

в’язані з підготовкою об’єкта до  приватизації; питання зем#
лекористування вирішуватиметься покупцем після укладан#
ня договору купівлі#продажу об’єкта згідно з чинним законо#
давством; умови подальшого використання об’єкта покупець
вирішує самостійно.

5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 5,6
м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Волтекс».

Адреса: Волинська обл., м. Луцьк, пр. Молоді, 10.
Код за ЄДРПОУ: 00310769.
Інформація про об’єкт: частина приміщення 5,6 м2, 1978 рік

побудови.
Вартість без ПДВ — 2 875 грн.
Сума ПДВ — 575 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 3 450 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’#

єкта — 345 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по#

в’язані з підготовкою об’єкта до  приватизації; питання зем#
лекористування вирішуватиметься покупцем після укладан#
ня договору купівлі#продажу об’єкта згідно з чинним законо#
давством; умови подальшого використання об’єкта покупець
вирішує самостійно.

6. Назва об’єкта: будівля філії АКАБ «Україна» загаль$
ною площею 228 м2 (повторно).

Адреса: Волинська обл., Маневицький р#н, смт Колки, вул.
Грушевського, 67.

Балансоутримувач: Маневицька райдержадміністрація, Во#
линська обл., смт Маневичі, вул. Незалежності, 30.

Код за ЄДРПОУ: 04051454.
Інформація про об’єкт: будівля площею 227,5 м2.
Вартість без ПДВ — 36 500 грн.
Сума ПДВ — 7 300 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 43 800

грн.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу об’#

єкта — 4 380 грн.
Умови продажу: покупець сплачує продавцеві витрати, по#

в’язані з підготовкою об’єкта до  приватизації; умови пода#
льшого використання об’єкта покупець вирішує самостійно;
питання землекористування вирішуватиметься покупцем пі#
сля укладання договору купівлі#продажу об’єкта згідно з чин#
ним законодавством.

Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу об’#
єктів вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Во#
линській області, код 13347870 в УДК по Волинській області,
МФО 803014.

Призначення платежу: для  РВ ФДМУ по Волинській обла#
сті грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт для участі в аукціоні.

Плата за реєстрацію заяви (17 гривень) вноситься на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014.

Призначення платежу: для РВ ФДМУ кошти за заяву.
Розрахунки за придбані об’єкти приватизації здійснюються

на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області,
код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014. При#
значення платежу: для  РВ ФДМУ по Волинській області кош#
ти від приватизації гр. А.

Аукціон відбудеться 8 листопада 2004 року  о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
4 листопада 2004 року.

Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні  за місцем його знаходження.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ#
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь#
кий майдан, 9, тел.: (03322) 4#00#57, 4#34#92.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі

магазину з підвалом
 Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00132724.
 Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину з підвалом,

що знаходиться на балансі торговельно#виробничого під#
приємства робітничого постачання «Енерготорг» ВАТ «Дон#
басенерго».

Адреса: Донецька обл., Старобешівський р#н, смт Новий
Світ, вул. Комсомольська, 28.

Відомості про об’єкт: магазин площею 522,5 м2, підвал пло#
щею 257,4 м2. Об’єкт розташований в чотириповерховому жи#
тловому будинку, рік будівництва — 1963.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 51 551 грн. 32 коп.,
ПДВ — 10 310 грн. 26 коп.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
61 861 грн. 58 коп.

Умови аукціону: утримувати об’єкт у належному технічному
та санітарному стані; забезпечувати благоустрій прилеглої
до об’єкта території; об’єкт приватизації відчужується або
здається в оренду з додержанням умов, на яких він був при#
дбаний.

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

Грошові кошти в розмірі 6 187 грн., що становить 10% від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313008000034, одержувач: Регіональне відділення Фон#
ду державного майна України по Донецькій області, банк:
УДК в Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245.

Прийняття заяв закінчується за три дн³ до проведення
аукц³ону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні
з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду дер#
жавного майна України по Донецькій області, каб. 439а.

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13.
Товарна біржа «Феміда».

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового вбудованого

приміщення (магазин № 6)
 Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00132724.
 Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення (мага#

зин № 6), що знаходиться на балансі торговельно#
виробничого підприємства робітничого постачання «Енерго#
торг» ВАТ «Донбасенерго».

Адреса:  Донецька обл., Старобешівський р#н, смт Новий
Світ, вул. Енергетична, 38.

Відомості про об’єкт: магазин площею 57,4 м2. Об’єкт роз#
ташований на першому поверсі п’ятиповерхового житлового
будинку, рік будівництва — 1967.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 803 грн. 14 коп.,
ПДВ — 1 160 грн. 63 коп.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
6 963 грн. 77 коп.

Умови аукціону: утримувати об’єкт у належному технічному
та санітарному стані; забезпечувати благоустрій прилеглої
до об’єкта території; об’єкт приватизації відчужується або
здається в оренду з додержанням умов, на яких він був при#
дбаний.

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

Грошові кошти в розмірі 697 грн., що становить 10% від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313008000034, одержувач: Регіональне відділення Фон#
ду державного майна України по Донецькій області, банк:
УДК в Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245.

Прийняття заяв зак³нчується за три дн³ до проведення аукц³#
ону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00
до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду дер#
жавного майна України по Донецькій області, каб. 439а.

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.30
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13.
Товарна біржа «Феміда».

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового вбудованого

приміщення (магазин № 2)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00132724.
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення (магазин

№ 2), що знаходиться на балансі торговельно#виробничого
підприємства робітничого постачання «Енерготорг» ВАТ «Дон#
басенерго».

Адреса: Донецька обл., Старобешівський р#н, смт Новий
Світ, вул. Леніна, 12.

Відомості про об’єкт: магазин площею 153,1 м2, підвал пло#
щею 135,1 м2. Об’єкт розташований у триповерховому жит#
ловому будинку, рік будівництва — 1959.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 19 803 грн. 21 коп.,
ПДВ — 3 960 грн. 64 коп.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
23 763 грн. 85 коп.

Умови аукціону: утримувати об’єкт у належному технічному
та санітарному стані; забезпечувати благоустрій прилеглої
до об’єкта території; об’єкт приватизації відчужується або
здається в оренду з додержанням умов, на яких він був при#
дбаний.
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Реєстраційний збір у сумі 17 грн. та кошти під час розра#
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк УДК
у  Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р №
37187561900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 2 377 грн., що становить 10% від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області, банк: УДК в
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245.

Прийняття заяв закінчується за три дн³ до проведення аук#
ціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду дер#
жавного майна України по Донецькій області, каб. 439а.

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13.
Товарна біржа  «Феміда».

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового вбудованого

приміщення (магазин № 5)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00132724.
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення (магазин

№ 5), що знаходиться на балансі торговельно#виробничого
підприємства робітничого постачання «Енерготорг» ВАТ
«Донбасенерго».

Адреса: Донецька обл., Старобешівський р#н, смт Новий
Світ, вул. Енергетична, 2.

 Відомості про об’єкт: магазин площею 74,7 м2. Об’єкт роз#
ташований на першому поверсі триповерхового житлового
будинку, рік будівництва — 1960.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 560 грн. 62 коп.,
ПДВ — 1 712  грн. 12 коп.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
10 272 грн. 74 коп.

Умови аукціону: утримувати об’єкт у належному технічному та
санітарному стані; забезпечувати благоустрій прилеглої до об’#
єкта території; об’єкт приватизації відчужується або здається в
оренду з додержанням умов, на яких він був прид#баний.

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

Грошові кошти в розмірі 1 028 грн., що становить 10% від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області, банк: УДК в
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245.

Прийняття заяв закінчується за три дн³ до проведення аукц³#
ону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00
до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду дер#
жавного майна України по Донецькій області, каб. 439а.

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 11.30
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13.
Товарна біржа «Феміда».

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі, споруд,
замощення та огорожі колишнього дитячого садка

(ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00165669.
Назва об’єкта: будівля, споруди, замощення та огорожа

колишнього дитячого садка, що знаходиться на балансі ВАТ
«Дружківський машинобудівний завод».

Адреса: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, с. Гаврилівка,
вул. Енгельса, 114.

Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля коли#
шнього дитячого садка загальною площею приміщень 2 114,4
м2, висота стелі приміщень — 3,0 м, рік збудування — 1992;
вісім цегляних альтанок, рік збудування — 1992; асфальтобе#
тонне замощення; територія огороджена суцільним парка#
ном (сітка#рабіца) з двома металевими воротами; площа зе#
мельної ділянки — 10 005 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 136 099 грн. 48 коп.,
ПДВ — 27 219 грн. 90 коп.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
163 319 грн. 38 коп.

Умови аукціону: утримувати об’єкт у належному технічному та
санітарному стані; забезпечувати благоустрій прилеглої до об’#
єкта території; об’єкт приватизації відчужується або здається в
оренду з додержанням умов, на яких він був придбаний.

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

Грошові кошти в розмірі 16 332 грн., що становить 10% від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області, банк: УДК в
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245.

Прийняття заяв закінчується за три дн³ до проведення аук#

ц³ону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду дер#
жавного майна України по Донецькій області, каб. 439а.

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
к. 304, ТОВ «Науково$консультативна упроваджувальна
фірма «Універсал$Консалтинг».

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні окремого

індивідуально визначеного майна — обладнання
(24 од.) (ціна знижена на 30 %)

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00211197.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —

обладнання (24 од.), що знаходиться на балансі ВАТ «Ясину#
ватський машинобудівний завод».

Адреса: 86000, Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Артема, 31.
Відомості про об’єкт: токарно#гвинторізний верстат 1А#64,

рік випуску — 1982; токарний верстат 16 К20М, рік випуску—
1979; спеціальний токарний верстат 16 К20М, рік випуску—
1980; токарно#центровий верстат мод. 165х2800, рік випуску—
1982; токарно#гвинторізний верстат 1М#63ДФ, рік випуску—
1983; токарно#центровий верстат 1М 654х5000, рік випуску—
1984; обробний центр CW 800/1000, рік випуску—1987; тара
ГУ 234, рік випуску—1986; токарно#револьверний верстат
1 В340ф30, рік випуску—1989; верстат токарний 1П 756 ДФ301,
рік випуску—1996; токарно#гвинторізний верстат 1А#64, рік
випуску—1982; токарний верстат 1Б#73 2Ф#3 з ЧПУ, рік випус#
ку—1980; горизонтально#розточувальний верстат 2А62, рік ви#
пуску—1976; токарний верстат 16 К 20М, рік випуску—1979;
токарно#гвинторізний верстат 1А660, рік випуску—1972; спе#
ціалізований верстат 1Б#265#6К, рік випуску—1982; напівав#
томат токарний багатошпиндельний КА#106, рік випуску—1985;
токарний шпиндельний верстат 1Б265 Н#6К, рік випуску—1989;
спец. токарний верстат шестишпиндельний автомат ИА6#65,
рік випуску—1987; спеціалізований токарний верстат 16Б 16КП,
рік випуску—1985; розточувальний верстат ИР#253, рік випус#
ку—1981; токарно#гвинторізний ТТ1637ФО1, рік випуску—1989;
кранбалка, рік випуску—1964; монорельс, рік випуску — 1985.
Обладнання знаходиться в непрацюючому стані.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 84 545 грн., ПДВ —
16 909 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
101 454 грн.

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

Грошові кошти в розмірі 10 146 грн., що становить 10% від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області, банк: УДК в
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245.

Прийняття заяв закінчується за три дн³ до проведення аук#
ц³ону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду дер#
жавного майна України по Донецькій області, каб. 439а.

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

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні гаража з оглядовою ямою

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00191612.
Назва об’єкта: гараж з оглядовою ямою, що знаходиться

на балансі Красноармійського районного управління ДВП по
зовнішньому централізованому водопостачанню «Укрпром#
водчормет».

Адреса: 85300, Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Ли#
хачова, 15а.

Відомості про об’єкт: будівля  гаража з оглядовою ямою
загальною площею 43,9 м2, рік будівництва — 1968.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 300 грн., ПДВ —

1 060 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

6 360 грн.
Умови продажу: утримувати об’єкт у належному технічному

та санітарному стані; об’єкт приватизації відчужується або
здається в оренду з додержанням умов, на яких він був при#
дбаний; забезпечити укладання договорів з експлуатацій#
ними організаціями на обслуговування і оплату послуг.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37187561900001 в банку УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відді#
лення ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта, що становить 636 грн., вносяться на р/р №
37313008000034 в банку УДК у Донецькій області, МФО 834016,

код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення ФДМУ по
Донецькій обл.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аук#
ціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються   в робочі дні з
8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000,
м. Донецьк, вул. Артема, 97, 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, на
товарній біржі «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.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні вбудованого нежитлового

приміщення магазину № 23 площею 251,6 м2

Код балансоутримувача за ЄДРПОУ: 22926689.
Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення магази#

ну № 23 площею 251,6 м2, що знаходиться на балансі ДП «Го#
ловне управління робітничого постачання підприємств вугі#
льної галузі».

Адреса: 86141, Донецька область, м. Макіївка, вул. Кулабу#
хова, 2.

Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення магазину пло#
щею 251,6 м2. Рік будівництва — 1958.

Вартість  продажу  об’єкта без ПДВ — 16 515 грн., ПДВ —
3 303 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
19 818 грн.

Умови продажу: утримання об’єкта  у належному  технічно#
му та  санітарному стані; забезпечити дотримання санітар#
но#екологічних норм, передбачених законодавством Украї#
ни; забезпечення упорядкування прилеглої  до об’єкта тери#
торії; забезпечення укладання договорів з експлуатаційними
організаціями на обслуговування і оплату послуг; об’єкт при#
ватизації відчужується або здається в оренду з додержан#
ням умов, на яких він був придбаний.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час роз#
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться  в банк
Управління Державного казначейства в Донецькій області на
р/р № 37187561900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа#
вного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 1 982 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313008000034 в банку УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аук#
ціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.000 до 16.00, за адресою: 83000,
м. Донецьк, вул. Артема, 97, кімната 439а, Регіональне відді#
лення Фонду держмайна України по Донецькій області.

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

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13,
товарна біржа «Феміда».

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
305#41#97.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні вбудованого нежитлового

приміщення магазину № 43 площею 494,4 м2

Код балансоутримувача за ЄДРПОУ: 22926689.
Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення магазину

№ 43 площею 494,4 м2, що знаходиться на балансі ДП «Головне
управління робітничого постачання підприємств вугільної галузі».

Адреса: 86141, Донецька область, м. Макіївка, вул. Кулабу#
хова, 2.

Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення магазину пло#
щею 494,4 м2, у т. ч. підвал 241,6 м2. Рік будівництва — 1958.

Вартість  продажу  об’єкта без ПДВ — 20 931 грн., ПДВ —
4 186,20 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
25 117,20 грн.

Умови продажу: утримання об’єкта у належному технічному
та санітарному стані; забезпечити  дотримання санітарно#
екологічних норм, передбачених законодавством України; за#
безпечення упорядкування прилеглої  до об’єкта території;
забезпечення укладання договорів з експлуатаційними ор#
ганізаціями на обслуговування і оплату послуг; об’єкт прива#
тизації відчужується або здається в оренду з додержанням
умов, на яких він був придбаний.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час роз#
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться  в банк
Управління Державного казначейства в Донецькій області на
р/р № 37187561900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа#
вного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 2 512 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034 в банку УДК в Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аук#
ціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000,
м. Донецьк, вул. Артема, 97, кімната 439а, Регіональне відді#
лення Фонду держмайна України по Донецькій області.

Адреса служби з організації та проведення аукціону: 83000,
м. Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації

цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13,
товарна біржа «Феміда».

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

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

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
Хустської районної ради Закарпатської області про
продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності

району — вбудованого приміщення боксу № 78
колишнього військового містечка

Назва об’єкта: вбудоване приміщення боксу № 78 колиш#
нього військового містечка.

Адреса: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Гвардійська,
122.

Балансоутримувач: Хустська районна рада, Закарпатська
область, м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 21.

Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення боксу № 78
колишнього військового містечка — 541,3 м2. Розмір земель#
ної ділянки — 0,112 га.

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

Вартість об’єкта — 24 360 грн.
ПДВ — 4 872 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ — 29 232

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

належному санітарно#технічному стані; об’єкт не підлягає від#
чуженню та передачі в оренду тощо іншим юридичним та
фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких він
був придбаний; продаж об’єкта приватизації юридичним та
фізичним особам здійснюється за грошові кошти.

Грошові кошти в розмірі 2 923,20 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37185002000978 в УДК Закарпатської області, МФО 812016,
код за ЗКПО 22108130.

Одержувач — Хустська районна рада.
Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в

сумі 17 грн. та кошти за об’єкт перераховуються на р/р №
31510905800318 в УДК Закарпатської області, МФО 812016,
код за ЗКПО 22108130.Одержувач — районний бюджет.

Код платежу 31030000.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї

інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре$
сою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Карпатської
Січі, 21, приміщення районної ради (№ 48) о 10.00.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.
Хуст Закарпатської області, вул. Карпатської Січі, 21 (кімн.
55), в робочі дні з 8.00 до 17.00.

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

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за тел. 4#23#68 та за вищевказаною адресою.
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ІНФОРМАЦІЯ
Хустської районної ради Закарпатської області про
продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності

району — нежитлової будівлі — колишнього
(недіючого) пожежного депо

Назва об’єкта: будівля недіючого (колишнього) пожежного
депо.

Адреса: Закарпатська область, Хустський район, с. Н. Се#
лище, вул. Демократична, б/н.

Балансоутримувач: Нижньоселищенська сільська рада, За#
карпатська область, Хустський район, с. Н. Селище.

Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля — неді#
ючого (колишнього) пожежного депо — 306,3 м2. Розмір зе#
мельної ділянки — 0,088 га.

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

Вартість об’єкта — 21 000 грн.
ПДВ — 4 200 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

25 200 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території в

належному санітарно#технічному стані; об’єкт не підлягає від#
чуженню та передачі в оренду тощо іншим юридичним та
фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких він
був придбаний; продаж об’єкта приватизації юридичним та
фізичним особам здійснюється за грошові кошти.

Грошові кошти в розмірі 2 520,0 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37185002000978 в УДК Закарпатської області, МФО 812016,
код за ЗКПО 22108130.

Одержувач — Хустська районна рада.
Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в

сумі 17 грн. та кошти за об’єкт перераховуються на р/р №
31510905800318 в УДК Закарпатської області, МФО 812016,
код за ЗКПО 22108130. Одержувач — районний бюджет.

Код платежу 31030000.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї

інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре$
сою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Карпатської
Січі, 21, приміщення районної ради (№ 48), о 10.00.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою:
м. Хуст Закарпатської області, вул. Карпатської Січі, 21
(кімн. 55), в робочі дні з 8.00 до 17.00.

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

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за тел. 4#23#68 та за вищевказаною адресою.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності

цілісного майнового комплексу — структурного
підрозділу Чопського експортно$імпортного

прикордонного пункту
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — структур#

ний підрозділ Чопський експортно#імпортний прикордонний
пункт, що знаходиться на балансі ВАТ «Племзавод «Закар#
патський».

Адреса об’єкта: Ужгородський р#н, м. Чоп, вул. Заводська, 1.
Вид діяльності об’єкта: посередництво в торгівлі сільсько#

господарською сировиною, живими тваринами, текстиль#
ною сировиною та напівфабрикатами.

До складу нерухомості об’єкта входять: двоповерховий ад#
міністративний будинок 1964 року побудови, загальною пло#
щею приміщень 182,6 м2; лазня 1973 року побудови, загаль#
ною площею приміщень 133,4 м2; котельня 1972 року побудо#
ви, загальною площею приміщень 45,1 м2; двоповерховий бу#
динок готельного типу (недіючий) 1964 року побудови, зага#
льною площею приміщень 256,4 м2; гараж на 2 автомобілі 1964
року побудови, загальною площею 74,8 м2; конюшня № 2 1964
року побудови, загальною площею 683,1 м2; конюшня № 3 1964
року побудови, загальною площею 683,1 м; конюшня № 4 1980
року побудови, загальною площею 500,0 м; сарай для с/г тех#
ніки 1964 року побудови, загальною площею 405,2 м; прохідна
1964 року побудови, загальною площею 6,3 м2; навіс для сіна
1983 року побудови, загальною площею 984,6 м2; ізолятор 1964
року побудови, загальною площею 60,1 м; склад ПММ 1964
року побудови, загальною площею 23,9 м2; склад ПММ з авто#
заправкою; склад для кормів 1964 року побудови, загальною
площею 236,4 м; корівник № 5 1982 року побудови, загальною
площею 500,1 м; корівник № 6 1982 року побудови, загальною
площею 500,1 м2; трибуна на 40 місць 1983 року побудови,
насосна 1964 року побудови, загальною площею 6,6 м2, авто#
мобільні ваги 1963 року виготовлення, загальною площею 39,4
м2, а також: навіс для сіна, площадка для миття, майданчик
для зберігання вугілля, естакада для розвантаження тварин з
автомашин, майданчик під вивантажене вугілля, два сховища
під гній, вигріб на 25 м3,  залізобетонна огорожа.

До складу рухомого майна об’єкта входять: автомобіль «Ни#
ва» 1987 р. в. та обладнання.

Площа земельної ділянки: 5,1 га.
Заборгованість станом на 30.06.2004: дебіторська забор#

гованість відсутня; кредиторська заборгованість — 38,0 тис.
грн.

Діяльність об’єкта припинена з січня 2001 р.
Кількість працівників: 2.
Початкова  вартість продажу об’єкта  — 748 900,00

грн.
Умови продажу.
1. Подальше використання об’єкта покупець вирішує са#

мостійно.
2. Протягом шести місяців від дня переходу до покупця

права власності  на об’єкт приватизації не допускати звіль#
нення працівників приватизованого об’єкта з ініціативи по#
купця.

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

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

5. З моменту підписання договору купівлі#продажу поку#
пець стає правонаступником всіх прав та обов’язків цілісного
майнового комплексу — структурного підрозділу Чопського
експортно#імпортного прикордонного пункту, що знаходить#
ся на балансі ВАТ «Племзавод «Закарпатський».

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 у Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.

Грошові кошти в розмірі 74 890,00 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37314009000173 в УДК у 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, м. Чоп, вул. Заводська, 1.

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
Назва об’єкта: дерев’яний будинок Женецького лісництва,

що знаходиться на балансі Карпатського національного при#
родного парку.

Місцезнаходження об’єкта: 78596, м. Яремча, с. Татарів,
Женецьке лісництво.

Балансоутримувач: Карпатський національний природний
парк.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 05509323.
Місцезнаходження балансоутримувача: 78500, м. Яремча,

вул. Стуса, 6.

Відомості про об’єкт: дерев’яна будівля загальною пло#
щею 40,1 м2.

Земельна ділянка не виділена.
Вартість продажу без ПДВ — 4 300 грн., ПДВ — 860 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 5 160

грн.
Умови продажу: утримання об’єкта у відповідному до ви#

мог санітарно#технічному стані, додержання правил пожеж#
ної безпеки згідно з чинним законодавством, дотримання
вимог Закону України «Про охорону навколишнього природ#
ного середовища». Питання землекористування покупець ви#
рішує самостійно після укладення 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,

516 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.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні державного майна
— нежитлової будівлі (магазин) (ціна знижена на 30%)

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

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

136,4 м2 зі сторожкою площею 43,5 м2, вбиральнею, парканом
та 1/2 воріт.

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

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

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

нітарно#технічному стані;
укладення договорів на комунальні послуги та на спільне

користування прилеглої території з експлуатаційними орга#
нізаціями;

об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим
юридичним та фізичним особам без збереження зобов’я#
зань, на яких його було придбано;

переможець аукціону, який відмовився від підписання про#
токолу аукціону або укладення договору купівлі#продажу, спла#
чує продавцю неустойку у розмірі 20 відсотків від кінцевої
ціни продажу об’єкта на аукціоні;

покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою об’#
єкта до приватизації.

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

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

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

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

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

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

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

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — групи інвентарних об’єктів: дві будівлі
колишнього пожежного депо, що знаходяться на

балансі ВАТ «Глобинський цукровий завод»
(ціна знижена на 30%)

Назва об’єкта: дві будівлі колишнього пожежного депо (бу#
дівля пожежного депо та будівля для створення піни).

Адреса: м. Глобине Полтавської області, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: ВАТ «Глобинський цукровий завод».
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: одноповерхова

цегляна будівля пожежного депо загальною площею 418,9 м2.
Стіни — цегляні, перекриття — залізобетонні, покрівля —
рулонна. Одноповерхова цегляна будівля для створення піни
загальною площею — 37,00 м2. Стіни — цегляні, перекриття
— залізобетонне, покрівля — рулонна. Земельна ділянка окре#
мо під об’єкт не відводилась.

Умови продажу: шляхи подальшого використання будівлі по#
купець вирішує самостійно згідно з чинним законодавством; пи#
тання користування земельною ділянкою, на якій розташовано
об’єкт, покупцем вирішується самостійно в межах чинного зако#
нодавства; забезпечення відповідності об’єкта архітектурно#
будівельним, санітарним та протипожежним вимогам, а також
вимогам екологічної безпеки; за зміни власника об’єкта прива#
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тизації обов’язки, покладені на покупця, зберігають силу для
нового власника; покупець зобов’язаний погоджувати у відпові#
дності до Порядку надання державними органами приватизації
згоди на подальше відчуження об’єктів, придбаних покупцями
державного майна за договорами купівлі#продажу, затвердже#
ного наказом ФДМУ від 20.03.2001 № 500, подальше відчуження
об’єкта протягом дії зазначених у договорі купівлі#продажу зо#
бов’язань; забезпечити створення безпечних і нешкідливих умов
праці у подальшій експлуатації об’єкта; забезпечувати улашту#
вання прилеглої території; під час виробничої діяльності викону#
вати норми, встановлені чинним законодавством України, та Пра#
вилами, затвердженими міськвиконкомом для виробничих при#
міщень; надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, до#
кументи щодо виконання умов цього договору.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 40 768,70 грн.
ПДВ — 8 153,74 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

48 922,44 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних

осіб.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. перераховується

на р/р № 37185500900001, одержувач — РВ ФДМУ по Полта#
вській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача:
УДК у Полтавській області, МФО 831019.

Грошові кошти в розмірі 4 892,24 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310005000259, одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській об#
ласті, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача — УДК у
Полтавській області, МФО 831019.

Термін прийняття заяв: 25 жовтня 2004 року включно за
адресою: 36020, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел.
(0532) 56#35#55.

Аукціон буде проведено 29 жовтня 2004 р. за адре$
сою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 43, об 11.00.

Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташу#
вання.

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  повторний продаж на аукціоні зі зниженням

початкової ціни на 30%  об’єкта малої приватизації —
двоповерхової будівлі відділення АКАБ «Україна»

загальною площею 727,10 м2

Назва об’єкта: двоповерхова будівля відділення АКАБ «Ук#
раїна» загальною площею 727,10 м2. Об’єкт приватизується
разом з обладнанням, меблями та іншим майном.

Адреса об’єкта: 62000, Харківська обл., смт Краснокутськ,
вул. Леніна,151а.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ: 09351468, Харківська
дирекція АК АПБ «Україна», адреса: 61057, м. Харків, провул.
Мар’яненко, 4.

Відомості про об’єкт: адміністративна двоповерхова буді#
вля літ Б#2 загальною площею 727,10 м2, ворота, огорожа;
електронно#обчислювальна техніка, оргтехніка: ПЕВМ — 20
од., телефони — 4 од., друкарська машинка — 1 од., мікрока#
лькулятори — 4 од., захисні екрани — 5 од.; майно, що вико#
ристовується в банківській діяльності (15 од.):лічильники ва#
лют, детектори валют, сейфи; допоміжне обладнання: холо#
дильники — 1 од., телевізор — 1 од., радіоприймач — 3 од.;
меблі: стільці — 40 од., меблеві куточки — 3 од., столи — 30
од., шафи — 12 од., трюмо — 1 од., тумбочки — 2 од., світиль#
ники — 11 од; інше майно — 40 од.

Відомості про земельну ділянку: питання оренди або по#
стійного користування земельною ділянкою покупець вирі#
шує самостійно після укладання договору купівлі#продажу.

Вартість продажу без ПДВ — 87 806,25 грн., ПДВ —17 561,25
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
105 367,50 грн. (знижено на 30 %).

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

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

об’єкта до приватизації.
4. Вжити заходи щодо закріплення земельної ділянки від#

повідно до вимог діючого законодавства.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими

коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона#
льне відділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 10 536,75 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
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 привати#
зації 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 12 листопада 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 прийняття заяв — 8 листопада 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу#

вання.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі колишньої

котельні (знижка на 30%)
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні.
Адреса: Хмельницька обл., м. Городок, пров. Станційний,

17.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ

«Городоцьке».
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова

будівля загальною площею приміщень — 199,5 м2, земельна
ділянка окремо під будівлю не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 527,46 грн., ПДВ —
1 305,5 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
7 833 грн.

Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго#
товленням технічної документації; покупцю, який визнаний
переможцем аукціону і відмовився від підписання протоколу
аукціону або договору купівлі#продажу, грошові кошти в роз#
мірі 783,3 грн., що становить 10% від початкової вартості про#
дажу об’єкта, не повертаються.

Аукціон буде проведено 9 листопада 2004 року об
11.00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна,
75, Регіональне відділення ФДМУ по Хмельницькій об$
ласті.

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 783,3 грн., що становить 10% від
вартості продажу з врахуванням ПДВ, перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

В інформаційному повідомленні Регіонального відді#
лення по Хмельницькій області про продаж на аукціоні
об’єктів групи А: будівлі їдальні, що знаходиться на ба#
лансі ВАТ «Антонінський цукровий завод», за адресою:
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 120, та обладнання
(21 одиниця), яке знаходиться на балансі ВАТ «Укрелек#
троапарат», опублікованому у газеті «Відомості прива#
тизації» від 22.09.2004 № 37 (325), слід читати:

«Аукціон буде проведено 29 жовтня 2004 року.
Кінцевий термін прийняття заяв: 25 жовтня 2004 року».

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний  продаж на аукціоні зі зниженням ціни

на 30% об’єкта малої приватизації — пересувної
майстерні для технічного обслуговування

автомобільної техніки МТО$АТ на базі ЗІЛ$157
держ. № 78$04, що знаходиться на балансі ВАТ

«Черкаське АТП$17154» (державна власність)
Код за ЗКПО балансоутримувача: 03119475.
Адреса балансоутримувача: 18036, м. Черкаси,  просп. Хі#

міків, 47.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску — 1971, про#

біг — 7880 км. Автомобіль ЗІЛ#157 спецфургон ПАРМ з лебі#
дкою, стаціонарним генератором, верстаками (два), столом
електрика, кран#стрілою двоногою. Автомобіль в незадові#
льному стані, частково розукомплектований, придатний до
експлуатації, зберігається на відкритому майданчику з 1977
року. Недоліки: відсутня акумуляторна батарея, технічна до#
кументація, інструмент, передні амортизатори, правий бен#
зобак, передні гальмівні шланги, передні підфарники, запір#
ний пристрій фаркопу, дзеркала заднього виду, скло задніх
ліхтарів та поворотів, автогума має значні тріщини і потребує
заміни в зв’язку з терміном та умовами зберігання, тріщини
рульового колеса, не обслуговувався з 1977 року, кузов по#
требує фарбування (іржа, подряпини), потребує заміни мас#
тило в двигуні, в коробці передач і в мостах, необхідна замі#
на сальників та втулок з гуми. Автомобіль потребує прове#
дення ТО2, ремонтно#налагоджувальних робіт.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 208 гривень, сума
ПДВ — 1 042 гривень.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
6 250 гривень.

Грошові кошти в розмірі 625 гривень, що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок № 37310007000007 УДК в Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.

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

Термін прийняття заяв: до 1 листопада 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 5 листопада 2004 року об

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням ціни

на 30% об’єкта малої приватизації — пересувної
майстерні для технічного обслуговування

автомобільної техніки МТО$АТ на базі ЗІЛ$157 держ.
№ 12$93, що знаходиться на балансі

ВАТ «Черкаське АТП$17154» (державна власність)
Код за ЗКПО балансоутримувача: 03119475.
Адреса балансоутримувача: 18036, м. Черкаси,  просп. Хі#

міків, 47.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску — 1970, про#

біг — 8808 км. Автомобіль ЗІЛ#157 з фургоном та лебідкою,
зарядним пристроєм, верстаками (три), балонами кисневи#
ми (два). Автомобіль в незадовільному стані, частково роз#
укомплектований, придатний до експлуатації, зберігається
на відкритому майданчику з 1977 року. Недоліки: відсутня
акумуляторна батарея, інструмент, передні підфарники, дзе#
ркала заднього виду, скло задніх ліхтарів та поворотів, авто#
гума має значні тріщини і потребує заміни в зв’язку з термі#
ном та умовами зберігання, тріщини рульового колеса, не
обслуговувався з 1977 року, кузов потребує фарбування (ір#
жа, подряпини), потребує заміни мастило в двигуні, в короб#
ці передач і в мостах, необхідна заміна сальників та втулок з
гуми. Автомобіль потребує проведення ТО2, ремонтно#
налагоджувальних робіт.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 740 гривень, сума
ПДВ — 1 148 гривень.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
6 888 гривень.

Грошові кошти в розмірі 688,80 гривень, що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок № 37310007000007 УДК в Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.

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

Термін прийняття заяв: до 1 листопада 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 5 листопада 2004 року об

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

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

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

відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к.
445, тел.: 37#30#90, 45#75#29, час роботи — з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням ціни

на 30% об’єкта малої приватизації — пересувної
майстерні для технічного обслуговування

автомобільної техніки МТО$АТ на базі ЗІЛ$157 держ.
№89$48, що знаходиться на балансі ВАТ

 «Черкаське АТП$17154» (державна власність)
Код за ЗКПО балансоутримувача: 03119475.
Адреса балансоутримувача: 18036, м. Черкаси,  просп. Хі#

міків, 47.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску — 1971, про#

біг — 4500 км. Автомобіль ЗІЛ#157 з фургоном та лебідкою,
стаціонарним генератором, верстаками (два), столом елект#
рика, ящиком для аптечки, кран#стрілою двоногою. Автомо#
біль в задовільному стані, придатний для експлуатації, на
ходу, зберігається в закритому приміщенні. Недоліки: відсу#
тня акумуляторна батарея, інструмент, передні підфарники,
дзеркала заднього виду, скло задніх ліхтарів та поворотів,
автогума має значні тріщини і потребує заміни в зв’язку з
терміном та умовами зберігання, не обслуговувався з 1977
року, кузов потребує фарбування (іржа, подряпини), потре#
бує заміни мастило в двигуні, в коробці передач і в мостах,
необхідна заміна сальників та втулок з гуми. Автомобіль по#
требує проведення ТО2, ремонтно#налагоджувальних робіт.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 964 гривень, сума
ПДВ — 1 193 гривень.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
7 157 гривень.

Грошові кошти в розмірі 715,70 гривень, що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок № 37310007000007 УДК в Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.

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

Термін прийняття заяв: до 1 листопада 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 5 листопада 2004 року об

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

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

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

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

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності (зі знижкою початкової вартості до 30%)
Код за ЄДРПОУ: 32191703.
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні з обладнанням,

сарай та огорожа.
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Адреса: 17044, Козелецький район, с. Білики, вул. Київсь#
ка, 1.

Балансоутримувач: державне с/г підприємство «Білики».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля котельні 1988

року, перекриття із збірних залізобетонних панелей, стіни із
збірних керамзитобетонних панелей, покрівля двосхила з ру#
беройду по цегельній стяжці, загальною площею 486,3 м2; бу#
дівля сараю загальною площею 78 м2; металева огорожа; ко#
тел паровий ДЕ#4#14 ГМ — 2 од.; економайзер № 94 — 2 од.;
димосос ДН № 10 — 2 од.; ємність акумулююча 25 м3 — 2 од.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не відведена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 44 520 грн., ПДВ —
8 904 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 53 424 грн.

Умови продажу: сплата за об’єкт приватизації здійсню#
ється грошовими коштами; використання в виробничих ці#
лях без збереження профілю; утримання об’єкта та прилег#
лої території у відповідності до санітарно#екологічних норм;
питання землекористування покупець вирішує самостійно з
органами місцевого самоврядування згідно з чинним зако#
нодавством.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37187500900002, одержувач — РВ ФДМУ по Черні#
гівській обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Черні#
гівській обл., МФО 853592.

Грошові кошти в розмірі 5 342,4 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації вносяться на р/р №
37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській обл.,
МФО 853592.

Аукціон буде проведений 12 листопада 2004 року об
11$й год. за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.

Кінцевий термін прийняття заяв: 8 листопада 2004 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ#

не відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000,
м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел. 17#63#02, час
роботи: з 8.00 до 17.00, крім суботи та неділі.

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

ГРУПА Ж

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Майно їдальні та медпункту, що знаходиться на балансі ЗАТ
«Продовольча компанія «Юнкерс», за адресою: м. Єнакієве,
вул. Станціонна, 59. Приватизовано юридичною особою за
15 105,62 грн., у т. ч. ПДВ — 2 517,60 грн.

Аукціон
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Лазня, що знаходиться на балансі ВАТ «Племзавод «Ми#
хайлівка», за адресою: Лебединський район, с. Михайлів#
ка, пров. Колгоспний, 1. Приватизовано фізичною особою
за 10 860,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 810,00 грн.

Пропонуються до продажу

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні цілісного майнового

комплексу — їдальні з підсобними приміщеннями,
що знаходяться на балансі ВАТ «Сад»

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — їдальня з
підсобними приміщеннями.

Адреса: Полтавська область, Полтавський район, с. Гожу#
ли, вул. Молодіжна, 1б.

Балансоутримувач: ВАТ «Сад»; код за ЄДРПОУ 05423076.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: цілісний майно#

вий комплекс — їдальня з підсобними приміщеннями являє
собою окремо розташовані одноповерхові будівлі їдальні —
площею 168,3 м2 та сараю — площею 46,2 м2, 9 одиниць об#
ладнання, які повністю замортизовані: плита газова на дві конф.
— 2 шт., електроплита на три конф. — 1 шт., газова колонка
для води — 1 шт., котел газовий — 1 шт., холодильник «Дон#
бас» — 1 шт., електром’ясорубка — 1 шт., морозильна камера
вмонтована в сарай — 1 шт. Об’єкт розташований на земель#
ній ділянці, яка належить ВАТ «Сад» та в оренду не здана.

Об’єкт не функціонує з липня 2003 року.
Початкова вартість продажу об’єкта — 4 759,00 грн.

(чотири тисячі сімсот п’ятдесят дев’ять грн. 00 коп.).
Умови продажу: зберігати профіль діяльності об’єкта про#

тягом трьох років; забезпечувати відповідність об’єкта в піс#
ляприватизаційний період всім архітектурно#будівельним,
санітарним, протипожежним вимогам; забезпечувати дотри#
мання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього
середовища; забезпечити облаштування прилеглої до об’єк#
та території; питання користування земельною ділянкою по#
купцем об’єкта вирішується самостійно в межах чинного за#
конодавства; у разі зміни власника об’єкта, всі зобов’язання
за договором купівлі#продажу покладаються на нового влас#
ника; надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, до#
кументи щодо виконання умов цього договору; покупець зо#
бов’язаний погоджувати у відповідності до Порядку надання
державними органами приватизації згоди на подальше від#
чуження об’єктів, придбаних покупцями державного майна
за договорами купівлі#продажу, затвердженого наказом
ФДМУ № 500 від 30.03.2001, подальше відчуження протягом
терміну дії вказаних у договорі купівлі#продажу зобов’язань;

з моменту переходу до покупця права власності на об’єкт по#
купець стає правонаступником всієї сукупності прав та обо#
в’язків цілісного майнового комплексу — їдальні з підсобни#
ми приміщеннями.

Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн., перераховується
на р/р № 37185500900001. Одержувач — РВ ФДМУ по Полта#
вській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача:
УДК у Полтавській області, МФО 831019.

Грошові кошти у розмірі 475,90 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації вносяться на р/р №
37310005000259. Одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській обла#
сті, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полта#
вській області, МФО 831019.

Термін прийняття заяв: до 22 листопада 2004 р. включно за
адресою: 36020, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел.
(0532) 56#35#55.

Аукціон буде проведено 26 листопада 2004 р. за ад$
ресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 43, об 11.00.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу#
вання.

Служба з організації та проведення аукціону за адресою:
36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел. 56#35#55,
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.

Більш ґрунтовну інформацію стосовно об’єкта можна отри#
мати за тел. 2#24#86.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за некомерційним конкурсом цілісного
майнового комплексу Макіївської міської друкарні

(комунальна власність)
Код за ЄДРПОУ підприємства: 02470081.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс Макіївської мі#

ської друкарні.
Адреса: 86100, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Донецька, 79.
Призначення об’єкта: випуск поліграфічної продукції (бла#

нків).
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

випущено бланків за 2002 рік на 217,0 тис. грн.; за 2003 р. на
212,3 тис. грн.; за 7 місяців 2004 р. на 103,5 тис. грн.

Основні показники діяльності: баланс активів і пасивів —
467,2 тис. грн., кредиторська заборгованість — 12,7 тис. грн.;
дебіторська заборгованість — 8,8 тис. грн. станом на липень
2004 року; з 01.01.2002 до 31.07.2004 підприємством одержано
збитків на 159,7 тис. грн.; рентабельність — 0.

Кількість робочих місць — 18 чол.
Відомість про земельну ділянку — площа земельної 0,4391

га.
Відомості про будівлі та споруди: будівля друкарні трипо#

верхова цегляна 1970 року побудови загальною площею при#
міщень 2 533,4 м2, в тому числі площа підвалу 237,2 м2: три
сараї прибудовані до основної будівлі площею 51,0 м2, 20,7
м2, 61,2 м2; склад площею 259,2 м2; склад площею 89,6 м2;
альтанка площею 8,0 м2; склад площею 11,7 м2; окремо розта#
шований підвал площею 27,8 м2; огорожа.

Початкова ціна продажу об’єкта — 895 000 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності підпри#

ємства; новий власник стає правонаступником усіх прав та
обов’язків підприємства; забороняється звільнення праців#
ників з ініціативи нового власника протягом 6 місяців з мо#
менту набуття права власності; новий власник зобов’язаний
погасити заборгованість по заробітній платі протягом 90 днів
з моменту набуття права власності; по можливості створення
нових робочих місць; створення безпечних та нешкідливих
умов праці; утримання об’єкта у належному технічному та са#
нітарному стані; здійснення програм технічного переозбро#
єння виробництва, впровадження прогресивних технологій;
забезпечення упорядкування території об’єкта та прилеглої
до нього території; здійснення заходів щодо захисту навко#
лишнього природного середовища, дотримання екологічних
норм чи досягнення найкращих наслідків експлуатації об’єк#
та; питання землекористування покупець вирішує самостій#
но з місцевими органами самоврядування згідно з чинним
законодавством; об’єкт приватизації відчужується або зда#
ється в оренду з додержанням умов, на яких він був придба#
ний; заявники, зареєстровані як учасники конкурсу, подають
бізнес#плани до конкурсної комісії протягом 30 хвилин з мо#
менту початку її роботи.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час роз#
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк
Управління Державного казначейства у Донецькій області на
р/р № 37184103800001, МФО834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення Фонду дер#
жавного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 89 500 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху#
нок № 37313008000034 в банк Управління Державного казна#
чейства в Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа#
вного майна України по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за сім днів до проведення
конкурсу. Заяви на участь в конкурсі приймаються в робочі
дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, кімната 439а, Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області.

Конкурс буде проведено на 51$й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, кімн.
111, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області.

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

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

ГРУПА Е

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про продаж на

аукціоні пакета акцій управління з питань майна
комунальної власності Львівської

облдержадміністрації в статутному фонді ЗАТ
«Нідерландсько$українські агропроекти»

1. Назва об’єкта: пакет акцій в кількості 2 200 шт. (номіналь#
на вартість однієї акції — 50 грн.), що становить 25% статут#
ного фонду ЗАТ «Нідерландсько#українські агропроекти».

2. Початкова ціна продажу пакета акцій: 198 322 (сто
дев’яносто вісім тисяч триста двадцять дві) гривні.

3. Характеристика ВАТ.
Код за ЄДРПОУ: 20799117.
Розмір статутного фонду: 440 000 грн.
Місцерозташування: 80383, Львівська обл., Жовківський ра#

йон, с. Малехів, вул. Нова, 20.
Будівель та споруд у складі основних засобів підприємст#

ва немає (приміщення орендуються). Земельних ділянок у
власності чи користуванні немає.

Середньоспискова чисельність працівників, чол. — 36.
Вид діяльності: гуртово#роздрібна торгівля продовольчи#

ми товарами.
Балансова вартість основних фондів, тис. грн. — 302,2.
Знос основних фондів, тис. грн. — 100,1.
Збиток від діяльності підприємства за 6 міс. 2004 р. стано#

вить, тис. грн. — 2 666,1.
Заборгованість станом на 30.06.2004, тис. грн.: дебіторсь#

ка — 1 333,0; кредиторська — 987,0.
Вартість активів, тис. грн. — 1 797,2.
4. Форма випуску акцій — бездокументарна.
5. Засоби платежу — грошові кошти.
6. Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. вноситься на

рахунок № 37188015000186 в УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Львівській області,
ЗКПО 20823070.

7. Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни
продажу об’єкта, що становить 19 832,20 грн., вноситься на
рахунок № 37327014000186 в УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Львівській області,
ЗКПО 20823070.

8. Термін прийняття заяв на участь у аукціоні: протягом 27
календарних днів з дня публікації цієї інформації у газеті
«Відомості приватизації».

9. Аукціон буде проведено через 30 календарних днів
з дня публікації цієї інформації у газеті «Відомості при$
ватизації».

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

11. Адреса приймання заяв: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрі#
льців, 3, кімн. 31, тел. (0322) 72#48#82, Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Львівській області.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про продаж на

аукціоні пакета акцій управління з питань  майна
комунальної власності Львівської

облдержадміністрації в статутному фонді ЗАТ
«Комплекс водних видів спорту»

1. Назва об’єкта: пакет акцій в кількості 483 514 шт. (номіна#
льна вартість однієї акції — 1 грн.), що становить 13,4% ста#
тутного фонду ЗАТ «Комплекс водних видів спорту».

2. Початкова ціна продажу пакета акцій: 429 976 (чо$
тириста двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят
шість) гривень.

3. Характеристика ВАТ.
Код за ЄДРПОУ: 03564269.
Розмір статутного фонду: 3 614 642 грн.
Місцерозташування: 79060, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 114.
Площа земельної ділянки, га — 0,5.
Підприємство володіє майном у вигляді спеціальної спо#

руди з двох будівель, з’єднаних галереєю, де розміщено ба#
сейни. Пропускна спроможність комплексу одночасно — 800
чоловік. Будівля введена в експлуатацію в червні 1985 року.

Середньоспискова чисельність працівників, чол. — 14.
Вид діяльності: надання послуг для занять спортом та ор#

ганізація змагань. У 2002—2004 рр. основним видом діяль#
ності було надання приміщень в оренду іншим суб’єктам під#
приємницької діяльності.

Балансова вартість основних фондів, тис. грн. — 4 764,6.
Знос основних фондів, тис. грн. — 1 383,4.
Прибуток від діяльності підприємства за 7 міс. 2004 р.,

тис. грн. — 72,5.
Заборгованість станом на 31.07.2004, тис. грн.: дебіторсь#

ка — 188.0; кредиторська — 8,5.
Вартість активів, тис. грн. — 6 190,8.
4. Форма випуску акцій — документарна.
5. Засоби платежу — грошові кошти.
6. Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. вноситься на

рахунок № 37188015000186 в УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Львівській області,
ЗКПО 20823070.

7. Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни
продажу об’єкта, що становить 42 997,60 грн., вноситься на
рахунок № 37327014000186 в УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Львівській області,
ЗКПО 20823070.

8. Термін прийняття заяв на участь у аукціоні: протягом 27
календарних днів з дня публікації цієї інформації у газеті
«Відомості приватизації».

9. Аукціон буде проведено через 30 календарних днів
з дня публікації цієї інформації у газеті «Відомості при$
ватизації».

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

11. Адреса приймання заяв: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрі#
льців, 3, кімн. 31, тел. (0322) 72#48#82, Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Львівській області.
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НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА Д

Підлягає приватизації шляхом повторного
продажу на аукціоні

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня за адресою: Чернівецька обл., Хотинський р#н, с.

Анадоли (об’єкт повернено за рішенням суду у державну вла#
сність в зв’язку із визнанням недійсним договору купівлі#
продажу).

Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
4#квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба#

лансі ВАТ «Бережанська районна друкарня», за адресою: Тер#
нопільська обл., м. Бережани, вул. Хатки, 119. Приватизо#
вано юридичною особою за 38 300,00 грн., у т. ч. ПДВ —
6 383,33 грн.

Пропонуються до продажу

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні сховища

Назва об’єкта: сховище.
Адреса: Волинська обл., Луцький район, с. Гірка Полонка.
Інформація про об’єкт: будівля напівзаглиблена в земля#

ній обваловці із залізобетонних блоків, перекриття із залізо#
бетонних плит.

Вартість без ПДВ: 2 971 грн.
Сума ПДВ: 594,20 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ —

3 565,20 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’#

єкта: 357 грн.
 Умови продажу: завершення будівництва без збереження

первісного призначення об’єкта; заборона продажу об’єкта
та земельної ділянки, на якій він розташований, до моменту
завершення будівництва та введення його в експлуатацію;
питання переоформлення документів на право користування
земельною ділянкою вирішується новим покупцем самостій#
но в порядку, встановленому чинним законодавством; поку#
пець сплачує продавцеві витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до  приватизації.

Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’#
єкта вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Во#
линській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014.

Призначення платежу: для  РВ ФДМУ по Волинській обла#
сті грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт для участі в аукціоні.

Плата за реєстрацію заяви — 17 гривень вноситься на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014.

Призначення платежу: для РВ ФДМУ  кошти за заяву.
Розрахунки за придбані  об’єкти приватизації здійсню#

ються на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській
області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014. Призначення платежу: для  РВ ФДМУ по Волинській
області кошти від приватизації об’єкта групи  Д.

Аукціон відбудеться 8 листопада 2004 року  о 10.00 за
адресою: м. Луцьк, Київський майдан,9.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
4 листопада 2004 року.

Ознайомитись з об’єктом можна з 9.00 до 17.00 в робочі
дні  за місцем його знаходження.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ#
не відділення ФДМУ по Волинській області, м. Луцьк, Київсь#
кий майдан,9, тел.: (03322) 4#00#57, 4#34#92.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний  продаж на аукціоні (під розбирання)

об’єктів незавершеного будівництва з урахуванням
знижки на 30%.

Назва об’єкта: плодоовочева база  місткістю 5 тис. т.
Балансоутримувач: державне  торговельно#виробниче під#

приємство «Капрі».
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Луна#

чарського.
Відомості про об’єкт:  до складу об’єкта входить однопове#

рхова будівля плодоовочевої бази розміром 126 х 84 м і до
неї примикає двоповерхова будівля адміністративного при#
міщення розміром 30 х 12 м. По плодоовочевій базі змонто#
вані фундаменти із збірних залізобетонних блоків, стіни од#
ноповерхової будівлі із залізобетонних  панелей та частково
із червоної цегли, плити перекриття із залізобетонних плит,
покрівля м’яка,  підготовка під підлогу бетонна; по адмініст#
ративному приміщенню змонтовані фундаменти із збірних
залізобетонних блоків, стіни із керамзитобетонних панелей,
перегородки гіпсобетонні, покриття  та перекриття із збір#
них залізобетонних круглопустотних плит. Інженерні мережі
не підводилися. Проектно#кошторисна документація відсут#
ня. Земельна ділянка під забудову — 3,0 га.

Будівельна готовність: 42%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 39 775,40 грн., ПДВ

— 7 955,08 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

47 730,48 грн.

Умови продажу об’єкта під розбирання: завершити роботи по
розбиранню об’єкта протягом п’яти років  з дня  підписання акта
приймання#передачі; привести у відповідність земельну ділянку
після завершення  робіт по розбиранню об’єкта; заборона  від#
чуження  об’єкта незавершеного будівництва  та земельної діля#
нки, на якій розташований цей об’єкт,  до моменту здійснення
покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт,  на термін
розбирання  об’єкта;  забезпечення вимог екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища  під час роз#
бирання об’єкта; питання приватизації (оренди) земельної діля#
нки вирішується за ініціативою покупця  з дня підписання акта
приймання#передачі. Засоби платежу: грошові кошти.

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

Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 4 773,00 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта  привати#
зації, вносять на  рахунок  №37311009001104  Управління Дер#
жавного казначейства України у Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337, Регіональному відділен#
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області до 4 листопада 2004 року (включно).

Назва об’єкта: 48$квартирний житловий будинок.
Балансоутримувач: ВАТ «Дніпроводбуд».
Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський район,

смт Меліоративне.
Відомості про об’єкт: змонтовано нульовий цикл житлово#

го будинку з технічним підпіллям, фундаменти із збірних за#
лізобетонних блоків та перекриття із залізобетонних плит.

Будівельна готовність: 10%.
Площа земельної ділянки під забудову: 0,07 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 13 226,50 грн., ПДВ

— 2 645,30 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ  —

15 871,80 грн.
Умови продажу об’єкта під розбирання: завершити робо#

ти по розбиранню об’єкта протягом п’яти років  з дня  підпи#
сання акта приймання#передачі; привести у відповідність зе#
мельну ділянку після завершення  робіт по розбиранню об’#
єкта; заборона  відчуження  об’єкта незавершеного будівни#
цтва  та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт,
до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за при#
дбаний об’єкт, на термін розбирання об’єкта;  забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природ#
ного середовища  під час розбирання об’єкта; питання при#
ватизації (оренди) земельної ділянки вирішується за ініціа#
тивою покупця  з дня підписання акта приймання#передачі.
Засоби платежу: грошові кошти.

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

Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 1 587,18 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта  привати#
зації, вносять на  рахунок  №37311009001104  Управління Дер#
жавного казначейства України у Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337, Регіональному відділен#
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області до 4 листопада 2004 року (включно).

Плата за реєстрацію заяви в  розмірі  17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 Управління Державного казначей#
ства України по Дніпропетровській області, МФО 805012, код
ЗКПО 13467337, Регіональному відділенню Фонду державно#
го майна України по Дніпропетровській області.

Аукціон відбудеться 8 листопада 2004 року о 10.00 в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Націо$
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49094,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12,
4$й поверх, тел. 779$30$74.

Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінце#
вий термін прийняття заяв: 4 листопада 2004 року до 17.00.

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

Додаткову   інформацію   про   продаж   об’єкта   можна
отримати за тел.  42#85#19.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів

незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта: котельня.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Борзна, вул. Ен#

гельса, 29а.
Характеристика об’єкта: котельня з червоної цегли розмі#

ром 36х9 м та висотою 7м. Виконаний двоповерховий побу#
товий блок розміром 9х9 м. Стеля перекрита бетонними пли#
тами. Дах та обладнання відсутні. Поруч розташована діюча
електрична підстанція, а також проходять мережі газу, водо#
постачання і каналізації.

Загальна будівельна готовність — 40%.
Вартість продажу об’єкта без урахування податку на дода#

ну вартість  — 19 006,66 грн.
Податок на додану вартість —  3 801,33 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 22 807,99 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу: під добудову протягом двох років після під#

писання договору купівлі#продажу, без збереження профілю;
заборона продажу до моменту завершення будівництва та вве#
дення в експлуатацію; забезпечення вимог екологічної безпе#
ки, охорони навколишнього середовища під час добудови; роз#
строчка платежу згідно з чинним законодавством.

Застава: грошові кошти  в розмірі 2 281 грн.
Зі знижкою початкової вартості до 30%

Назва об’єкта: 18#квартирний житловий будинок з надвір#
ним туалетом, Чернігівська область, Ічнянський р#н, смт Па#
рафіївка, вул. Новозаводська, 10.

Місцезнаходження: Чернігівська область, Ічнянський р#н,
смт Парафіївка, вул.Новозаводська, 10.

Характеристика об’єкта: двоповерхова будівля з підвалом,
розміром 12х50 м. Стіни із силікатної цегли, дах – шатровий,
вкритий шифером, зведені внутрішні перегородки, частково
встановлені віконні та двірні коробки. Об’єкт знаходиться в
житловому масиві, комунікації до об’єкта не підведені.

Загальна будівельна готовність — 35%.
Вартість продажу об’єкта без урахування податку на дода#

ну вартість: 148 432,47 грн.
Податок на додану вартість —  29 686,5 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

178 118,97 грн.
Умови продажу: добудова об’єкта без збереження профі#

лю; заборона продажу до моменту завершення будівництва
та введення в експлуатацію, забезпечення вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища
під час добудови об’єкта; розстрочка платежу згідно з чин#
ним законодавством.

Застава: грошові кошти в розмірі  17 812 грн.
Назва об’єкта:  котельня школи.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Козелецький р#н, с.

Косачівка.
Характеристика об’єкта: виконана будівля 6х18 м з черво#

ної цегли, перекрита залізобетонними плитами. До складу
будівлі входять димова труба, дві теплові камери, змонтова#
ний швидкісний водопідігрівач.

Загальна будівельна готовність об’єкта — 34%.
Вартість продажу об’єкта  без урахування ПДВ — 68 250 грн.
Податок на додану вартість —13 650 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

81 900 грн.
Умови продажу: добудова об’єкта без збереження профі#

лю; заборона продажу до моменту завершення будівництва
та введення в експлуатацію, забезпечення вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища
під час добудови об’єкта; розстрочка платежу згідно з чин#
ним законодавством.

Застава: 8 190 грн.
Застава: грошові кошти, що становлять 10% від початкової

вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37312006000431, одер#
жувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк
одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.

Плата за реєстрацію заяви на приватизацію у розмірі 17 грн.
та розрахунки за об’єкт вносяться на р/р № 37187500900002,
одержувач РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк
одержувача — УДК в Чернігівській обл., МФО 853592.

Кінцевий термін прийняття заяв —  8 листопада 2004 року.
Аукціон відбудеться  12 листопада 2004 р. об 11.00 за

адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Додаткову інформацію по об’єктах можна отримати в Ре#

гіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за
адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319,
тел.17#63#02 з 8#ї до17#ї (крім вихідних).

Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні 12—14$поверхового

64$квартирного житлового будинку (знижка на 30%)
Назва об’єкта: 12—14#поверховий 64#квартирний житло#

вий будинок.
Балансоутримувач: ВАТ «Нікопольський південнотрубний

завод».
Адреса: м. Нікополь, пр. Трубників, 9а.
Відомості про об’єкт: виконані фундамент будівлі із моно#

літного залізобетону, кладка стін та перегородок із силікатної
цегли до 12#го поверху, перекриття із збірних залізобетон#
них плит до 11#го поверху, сходи. Інженерні мережі не вико#
нувалися.

Загальна будівельна готовність: 42%.
Площа земельної ділянки під забудову: 0,3 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 337 837,50 грн., ПДВ —

67 567,50 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

405 405,00 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівницт#

ва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим призна#
ченням протягом п’яти років від дня підписання акта прийман#
ня#передачі об’єкта; заборона продажу об’єкта незавершеного
будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, до моменту завершення будівництва і введення об’єкта
в експлуатацію та до моменту здійснення покупцем повних роз#
рахунків за придбаний об’єкт; забезпечення вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під
час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта
приватизації; питання приватизації чи оренди земельної діля#
нки та її розмір покупець вирішує самостійно з місцевою ра#
дою в порядку, встановленому чинним законодавством.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоко#
лу аукціону або укладання договору купівлі#продажу об’єкта, гро#
шові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта,
внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.

Засоби платежу — грошові кошти.
Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 40 540,50 грн.,

що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати#
зації, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Дер#
жавного казначейства України у Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337, Регіональному відділен#
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області до 4 листопада 2004 року (включно).

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 Управління Державного казначей#
ства України у Дніпропетровській області, МФО 805012, код
ЗКПО 13467337, Регіональному відділенню Фонду державно#
го майна України по Дніпропетровській області.
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Аукціон відбудеться 8 листопада 2004 року о 10.00 в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» за адресою: 49094, м. Дніп$
ропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12, 4$й поверх.

Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінце#
вий термін прийняття заяв: 4 листопада 2004 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування.

Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отрима#
ти за тел. 42#85#19.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний  продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота  об’єктів незавершеного

будівництва
Назва об’єкта: корпус № 4.
Балансоутримувач: ТОВ «Аграрно#інтеграційне підприєм#

ство «Агроінтер».
Адреса:  м. Верхньодніпровськ, вул. Тітова, 37.
Відомості про об’єкт: змонтовані фундаменти із збірних

залізобетонних паль, каркас двоповерхової будівлі розміром
124х54 м, зовнішні стіни із керамзитобетонних стінових па#
нелей, перекриття із збірних залізобетонних плит, частково
змонтовані перегородки із збірних залізобетонних плит, ві#
конні, металеві  переплетення, покрівля, бетонна підлога, ка#
нали прохідні та непрохідні із цегли, вентиляція. Інженерні
мережі не підводилися. Будівництво розпочато в 1988 році,
призупинено в 1995 році.

Земельна ділянка під забудову  —1,17 га.
Будівельна готовність: 31%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 191 486,00 грн., ПДВ

— 38 297,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

229 783,20 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівни#

цтва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим при#
значенням або зі зміною профілю протягом п’яти років від
дня підписання акта приймання#передачі об’єкта; заборона
продажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завер#
шення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію та до
моменту здійснення покупцем повних розрахунків за придба#
ний об’єкт; забезпечення вимог екологічної безпеки, охоро#
ни навколишнього природного середовища під час добудо#
ви та подальшого введення в експлуатацію об’єкта привати#
зації; питання приватизації чи оренди земельної ділянки та її
розмір покупець вирішує самостійно з місцевою радою в
порядку, встановленому чинним законодавством.

Засоби платежу — грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоко#

лу аукціону або укладання договору купівлі#продажу об’єкта,  гро#
шові кошти  у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта,
внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.

Учасники аукціону грошові кошти  в розмірі 22 978,32 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта  привати#
зації, вносять на  рахунок № 37311009001104 Управління Дер#
жавного казначейства України по Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділен#
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області до 4 листопада 2004 року (включно).

Назва об’єкта: 90$квартирний житловий будинок у мкр.
Східний.

Балансоутримувач:  ВАТ «Верхньодніпровський завод по#
тужного радіобудування».

Адреса: м. Верхньодніпровськ, мкр. Східний.
Відомості про об’єкт: житловий будинок 5#поверховий, із

силікатної цегли, на 90 квартир, складається із восьми блок#
секцій. По чотирьох блок#секціях виконано п’ять поверхів, по
5#й блок#секції виконано 3 поверхи, по 6,7 та 8#й виконані
фундаменти. Змонтовані внутрішньоквартальні мережі водо#
проводу і каналізації. Проектно#кошторисна  та виконавча
документація відсутня.

Земельна ділянка  під забудову окремо не відводилася.
Будівельна готовність об’єкта   —  49%.
Площа земельної ділянки під забудову — 0,15 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 249 400,00 грн., ПДВ

— 49 880,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ  —

299 280,00 грн.
Умови продажу об’єкта:обов’язкове завершення будівни#

цтва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим при#
значенням або зі зміною профілю протягом п’яти  років від
дня підписання акта приймання#передачі об’єкта; заборона
продажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту завер#
шення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію та до
моменту здійснення покупцем повних розрахунків за придба#
ний об’єкт; забезпечення вимог екологічної безпеки, охоро#
ни навколишнього природного середовища під час добудо#
ви та подальшого введення в експлуатацію об’єкта привати#
зації; питання приватизації чи оренди земельної ділянки та її
розмір покупець вирішує самостійно з місцевою радою в
порядку, встановленому чинним законодавством.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоко#
лу аукціону або укладення договору купівлі#продажу об’єкта, гро#
шові кошти  у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта,
внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.

Учасники  аукціону грошові кошти   в розмірі  29 928,00 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта  привати#
зації, вносять на  рахунок  №37311009001104 Управління Дер#
жавного казначейства України у Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337, Регіональному відділен#
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області до  4 листопада  2004 року(включно)

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001   Управління  Державного казна#
чейства України у Дніпропетровській області, МФО 805012,
код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділенню Фонду дер#
жавного майна України по Дніпропетровській області.

Аукціон відбудеться  8 листопада 2004 року в 10.00 в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» за адресою: 49094, м. Дніп$
ропетровськ, вул.Ленінградська,68, корп.12, 4$й поверх.

Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення

ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315.

Кінцевий термін прийняття заяв: 4 листопада 2004 року  до
17.00.  Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за міс#
цем його розташування.

Додаткову   інформацію   про   продаж   об’єкта   можна
отримати за тел.  42#85#19.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни

лота виробничого корпусу, що знаходиться на балансі
ВАТ «Терни$авто»

Назва об’єкта: виробничий корпус.
Балансоутримувач: ВАТ «Терни#авто».
Адреса:  м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 70б.
Відомості про об’єкт: змонтовані одноповерхова будівля із

залізобетонних панелей, перекриття із залізобетонних плит,
підлога із бетону,  віконні металеві  переплетення, металеві
ворота. Будівництво розпочато в 1987 році, призупинено в
1990 році. Проектно#кошторисна документація відсутня. Зе#
мельна ділянка під забудову окремо не відводилася.

Будівельна готовність: 45%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 24 347,00 грн., ПДВ

— 4 869,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ  —

29 216,40 грн.
Умови продажу об’єкта: обов’язкове завершення будівницт#

ва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим призна#
ченням або зі зміною профілю протягом п’яти років від дня
підписання акта приймання#передачі об’єкта; заборона прода#
жу об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований цей об’#
єкт, до моменту завершення будівництва і введення об’єкта в
експлуатацію та до моменту здійснення покупцем повних роз#
рахунків за придбаний об’єкт; забезпечення вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під
час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта
приватизації; питання приватизації чи оренди земельної діля#
нки та її розмір покупець вирішує самостійно з місцевою ра#
дою в порядку, встановленому чинним законодавством.

Засоби платежу — грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото#

колу аукціону або укладення договору купівлі#продажу об’єкта,
грошові кошти  у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу
об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні не повертаються.

Учасники аукціону грошові кошти  в розмірі 2 921,64 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта  привати#
зації, вносять на  рахунок  №37311009001104 Управління Дер#
жавного казначейства України у Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337 Регіональному відділен#
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області до 4 листопада 2004 року (включно).

Плата за реєстрацію заяви в  розмірі  17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р №37188500900001 Управління Державного казначей#
ства України по Дніпропетровській області, МФО 805012, код
за ЗКПО 13467337, Регіональному відділенню Фонду держа#
вного майна України по Дніпропетровській області.

Аукціон відбудеться 8 листопада 2004 року о 10.00 в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Націо$
нальна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49094,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12,
4$й поверх.

Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн.315. Кінцевий
термін прийняття заяв: 4 листопада 2004 року до 17.00.

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

Додаткову   інформацію   про   продаж   об’єкта   можна
отримати за тел.  42#85#19.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
територіальної громади м. Конотопа про продаж на

аукціоні за методом зниження ціни лота плавального
басейну (комунальна власність)

Назва об’єкта: плавальний басейн школи на 1 256 учнів.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва мі#

ської ради.
Адреса: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Дзержинсь#

кого, 70а.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля з технічним

підпіллям, по будівлі виконано: фундаменти — 100%, стіни —
58%, перекриття по техпідпіллю — 100%, першого поверху —
93%. Покриття не виконано. Підлога, перегородки, покрівля
та внутрішнє оздоблення не виконані. Внутрішні та зовнішні
мережі відсутні. Сходові марші виконано між першим та дру#
гим поверхами. Площа забудови 915 м2.

Ступінь будівельної готовності — 22%.
Вартість без урахування ПДВ: 53 528 грн., ПДВ (20%):

10 706 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 64 234 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості: 6 423,4 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом п’яти років завершити бу#

дівництво; заборона продажу об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, до моменту завершення будівництва і
введення об’єкта в експлуатацію та до моменту здійснення
покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт; забезпе#
чити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього при#
родного середовища під час добудови та подальшого вве#
дення об’єкта в експлуатацію; оформити право користування
землею згідно з чинним законодавством у 6#місячний термін
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі#продажу,
призначення будівництва визначає покупець за погодженням
з міськвиконкомом; в 6 місячний термін з моменту підписання
договору купівлі#продажу підготувати та здійснити відповідні
дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт, поку#
пець в місячний термін відшкодовує продавцю витрати на
підготовку об’єкта до продажу.

Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. вноситься на

рахунок № 31517925800008 місцевого бюджету м. Конотопа,
код платежу 50110000, банк: УДК у Сумській обл., м. Суми,
МФО 837013, код 23635072.

Грошові кошти в сумі 1 927,02 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху#
нок Фонду комунального майна Конотопської міської ради р/р
№ 35411001001588 в УДК у Сумській обл., м. Суми, МФО
837013, код 23051879.

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

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
цієї інформації об 11.00 за адресою: м. Конотоп, пр.
Миру, 6.

Ознайомитись з об’єктом можна за вказаною адресою.
Заяви на участь в торгах приймає Фонд комунального майна

Конотопської міської ради за адресою: Сумська обл., м. Ко#
нотоп, пр. Миру, 8, кімната 26, тел.: (05447) 4#32#09; 4#55#68.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни

лота комплекту невстановленого обладнання
Назва об’єкта: комплект невстановленого обладнання.
Місцезнаходження: ВАТ «Котельний завод «Колвіенерго#

маш», (м. Чернігів, вул. Інструментальна, 17).
Характеристика об’єкта: до складу комплекту входять (од.):

насоси — 26; вентилятори — 9; економайзери ЕКВМ/1/2 —
5; радіатори — 58; трубо#засувна арматура — 452; фільтр
ДУ/2000 — 1; трансформатори ТМЗ/1000 — 2; щити електри#
чні — 29; роз’єднувачі — 30; контрольно#вимірювальна ар#
матура — 105.

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на дода#
ну вартість — 309 350 грн.

Податок на додану вартість — 61 870 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

371 220 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу: передача покупцеві невстановленого об#

ладнання здійснюється після сплати повної вартості.
 Застава: грошові кошти  в розмірі 37 122 грн.
Застава: грошові кошти, що становить 10% від початкової

вартості об’єкта вносяться на р/р №37312006000431, одер#
жувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк
одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.

Плата за реєстрацію заяви на приватизацію у розмірі 17 грн.
та розрахунки за об’єкт вносяться на р/р № 37187500900002,
одержувач: РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк
одержувача — УДК в Чернігівській обл., МФО 853592.

Кінцевий термін прийняття заяв —  8 листопада 2004 року.
Аукціон відбудеться  12 листопада 2004 р. об 11$й го$

дині за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати в Регіо#

нальному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за адре#
сою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел.17#
63#02 з 8#ї до17#ї год. (крім вихідних).

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності,

що підлягають приватизації
(наказ ФДМУ від 22.09.2004 № 1971)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Пристанційна база ДП «Вінницький спиртовий завод» (Міні#

стерство аграрної політики України), м. Вінниця, вул. Гонти, 43а.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Тролейбусний рух, структурна одиниця ВАТ «Донбасенер#

го», Зуївська ТЕС (Міністерство палива та енергетики Украї#
ни), Донецька обл., м. Зугрес.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Житлові будинки (поз. № 517, 519, 521, 523, 524, 525), УКБ

Житомирської облдержадміністрації (Міністерство України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе#
лення від наслідків Чорнобильської катастрофи), Житомир#
ська обл., Брусилівський район, с. Малинівка.

Житловий будинок поз. № 634, УКБ Житомирської облдерж#
адміністрації (Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно#
бильської катастрофи), Житомирська обл., Брусилівський
райн, смт Брусилів.

Котедж, ВАТ «Бердичівське шкіроб’єднання ім. Ілліча» (Мі#
ністерство промислової політики України), Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Коцюбинського, 44.

Котедж, ВАТ «Бердичівське шкіроб’єднання ім. Ілліча» (Мі#
ністерство промислової політики України), Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Коцюбинського, 46.

Котедж, ВАТ «Бердичівське шкіроб’єднання ім. Ілліча» (Мі#
ністерство промислової політики України),  Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Коцюбинського, 48.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
40#квартирний житловий будинок, ВАТ «Мукачівський ве#

рстатозавод» (Міністерство промислової політики України)»,
Закарпатська обл., Мукачівський район, смт Кольчине, вул.
Фрідешівська, 1.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Школа на 366 учнівських місць, СТОВ «Україна», Одеська

обл., Біляївський район, с. Градениці.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Навчальний корпус з переходом і трансформаторна під#

станція, борщівська філія Товстенського професійного ліцею
(Міністерство освіти і науки України), Тернопільська обл., м.
Борщів, вул. С. Бандери.

Гуртожиток, борщівська філія Товстенського професійного
ліцею (Міністерство освіти і науки України), Тернопільська
обл., м. Борщів, вул. С. Бандери.

20#квартирний житловий будинок, борщівська філія Товс#
тенського професійного ліцею (Міністерство освіти і науки
України), Тернопільська обл., м. Борщів, вул. С. Бандери.

Гараж на 5 автомобілів зі складом, борщівська філія Товс#
тенського професійного ліцею (Міністерство освіти і науки
України), Тернопільська обл., м. Борщів, вул. С. Бандери.

Котельня, борщівська філія Товстенського професійного лі#
цею (Міністерство освіти і науки України), Тернопільська обл.,
м. Борщів, вул. С. Бандери.

В інформаційному повідомленні Регіонального відділення ФДМУ по
Донецькій області про продаж за конкурсом об’єкта незавершеного буді#
вництва —вбудованих приміщень для промтоварного магазину в
житловому будинку № 2 (блок А), що знаходиться на балансі Донець#
кої залізниці, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від
08.09.2004 № 35 (323) на стор. 13, в умовах продажу слід читати:

«Учасники конкурсу надають плани приватизації об’єкта».  Далі за
текстом.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13
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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 групи Е — частка у розмірі 49,2 % статутного фонду ТОВ
«Будкомплект», що належить Автономній Республіці Крим.

Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  м. Сімферополь, вул.

Бородина, 16.
Об’єкт групи Е – пакет акцій у розмірі 39,27% статутного фонду ЗАТ

«Дитячий пансіонат «Чайка», що належить Автономній Республіці Крим.
Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  м. Алушта, вул. Комсо#

мольська, 20.
Учасникам конкурсу потрібно подати у конкурсну комісію такі документи
заяву  на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого

документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра#
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під#
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких  буде дода#
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи#
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;  копію
сертифіката суб’єкта  оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України;  інформацію про претендента (документ, у якому
зазначаються  відомості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі#
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатно#
му складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо);  конкурсну  пропозицію щодо  вартості виконан#
ня робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання  робіт (у календарних днях) — подаються  в запечатаному конве#
рті; один конверт  із зазначеною  адресою  учасника конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під#
твердних документів, що  містяться в конверті.

Конкурс відбудеться 20 жовтня 2004 року о 10.00 у Фонді майна
Автономної Республіки Крим за адресою: м. Сімферополь, вул. Се$
вастопольська,17.

Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фонду майна Ав#
тономної Республіки Крим  до 13  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’єкта оціночної
діяльності, який буде залучений до

проведення  незалежної оцінки об’єкта
Нерухоме майно — пам’ятник історії та культури місцевого значення «Но#

вий Кучук — Кой», орендований ЗАТ «Сістем Кепитал Менеджмент», у складі:
адміністративний корпус площею 254,1 м2, їдальня площею 252 м2   та спо#
рудження.

Мета оцінки: конкурс, викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  м. Ялта, смт Паркове,

вул. Паркове шосе, 12а.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву  на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого

документа претендента;  копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра#

цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи#
сання звіту про оцінку майна;  письмові згоди оцінювачів, яких  буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифі#
ката суб’єкта  оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно#
го майна України; інформацію про претендента (документ, у якому зазнача#
ються  відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі поді#
бного майна тощо); конкурсну  пропозицію щодо  вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну  виконання
робіт (у календарних днях) — подаються  в запечатаному конверті; один кон#
верт  із зазначеною  адресою  учасника конкурсу.

Конкурсна документація  подається в запечатаному конверті  з описом під#
твердних документів, що містяться в конверті.

Конкурс відбудеться   20 жовтня 2004 року  о 10.00 у Фонді майна
Автономної Республіки Крим за адресою : м. Сімферополь, вул. Се$
вастопольська,17.

Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фонду майна Ав#
тономної Республіки Крим  до 13  жовтня 2004 року  за тією ж адресою, кабінет  7,
телефон/факс для довідок (0652) 27#02#86

Інформаційне повідомлення про оголошення конкурсу з відбору су#
б’єктів оціночної діяльності, що відбудеться 13 жовтня 2004 року у Фонді
майна Автономної Республіки Крим, опубліковане  в газеті «Відомості
приватизації» від 29.09.2004 № 38 (326) на с. 18, у частині визначення
суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення неза#
лежної оцінки об’єкта державної власності — нежитлових приміщень
у житловому будинку загальною площею 41,5 м2, що знаходиться
на балансі ВАТ «Ялтинський холодокомбінат» і орендуються приватним
підприємством «Континент#2000», мета оцінки — конкурс, юридична ад#
реса: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Садова, 50, вважати
недійсним.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по

Дніпропетровській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки майна
1. Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери (група Ж) — їдальня № 9 (бу#

дівля та майно — 21 од.).
Балансоутримувач: ВАТ «Південний гірничо#збагачувальний комбінат».
Адреса: м. Кривий Ріг, проммайдан ВАТ «Південний ГЗК».
Мета оцінки — викуп.
2. Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери (група Ж) — туристична база

«Черьомушка» (будівля, будиночки  — 5 од. та майно — 25 од.).
Балансоутримувач: АТЗТ «МАСП».
Адреса: Криворізький р#н, с. Мар’янівка, вул.Пляжна,8.
Мета оцінки — викуп.
3. Назва об’єкта: будівлі та споруди ресторану «Червона калина», в

кількості — 5 од.
Балансоутримувач: ТОВ «Ресторан «Червона калина».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 9б.

Мета оцінки — викуп.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкур;

сну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних до;
кументів:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра#
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під#
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде дода#
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи#
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копії сер#
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер#
жавного майна України; інформації про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо досвіду його роботи, кваліфікації та особис#
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та дода#
тково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (в календарних
днях).

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників кон#
курсу, в яких термін виконання робіт — до 15 календарних днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом до#
кументів та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу організаційної та кадрової роботи регіонального відді#
лення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн.
205 до 15 жовтня 2004р.

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 21.10.2004 о
10.00, телефон для довідок 42$85$69.

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду державного майна України

в м. Донецьку  про оголошення конкурсу  з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єктів приватизації
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення  загальною площею — 30,0

м2, що знаходиться на балансі СЄЗ Київського  району, за   адресою: м. До#
нецьк, Донецька обл., пр. Київський, 55б.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк#
та  для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2004 —

9 466,00 грн.
2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення  загальною площею  97,6

м2, що знаходиться на балансі ЖЕО Ленінского району  м. Донецька, за ад#
ресою: м. Донецьк, Донецька обл., вул. Куйбишева,28.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк#
та для приватизації шляхом викупу .

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2004 —

8 376,00 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії  такі документи:
заяву на участь в конкурсі  за встановленою формою; нотаріально посві#

дчену копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних доку#
ментів оцінювачів, які працюють у штатному складі і будуть залучені до ви#
конання незалежної оцінки і підписання звіту про оцінку майна; копію серти#
фіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту  Фондом держа#
вного майна України; інформацію про претендента (документ, у якому зазна#
чаються відомості про претендента; досвід проведення незалежної оцінки
державного майна при приватизації, кваліфікація та особистий досвід роботи
оцінювачів, які працюють у штатному складі і додатково залучаються ним для
здійснення незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна  тощо);
конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат і тер#
міну виконання робіт — подаються  в запечатаному конверті; один конверт із
зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під#
твердних документів, що містяться в конверті. Комісією будуть прийняті до
розгляду пропозиції щодо терміну виконання робіт не більш ніж 10 днів.

Конкурс відбудеться о 14.00 через 15 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. До$
нецьк, вул. Артема,98, к. 422  у  представництві  Фонду державного
майна  України в м. Донецьку, тел. 335$72$68.

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 15.11.2004

1 4630873  ВАТ «УКРЕНЕРГОМЕХА�
НІЗАЦІЯ»

8720, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ Р�Н, М. УКРАЇ�
НКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 15

164102,00 0,050 0.140 213330 6,500 2 01.07.04 477 5132000 45,20 851400 9733000 3011300 14119100 15355000 НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА�
СОБАМИ МАЛОЇ МЕХА�
НІЗАЦІЇ, ТЕХНІЧНЕ ОБ�
СЛУГОВУВАННЯ ТЕХ�
НІКИ
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акцій,

шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

ÐÂ ÔÄÌÓ ïî Êè¿âñüê³é îáëàñò³
Êè¿âñüêà ô³ë³ÿ ÄÀÊ «ÍÌÀÖ» «Êè¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð», ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîòêàöüêà, 42, òåë. 552-72-55

Вартість
активів,

грн.

Інформація про підсумки продажу акцій відкритих акціонерних товариств на грошовому
регіональному аукціоні від 07.09.2004

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ  ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 290$16$12

ÐÂ ÔÄÌÓ ïî Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³
Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó: ïîëòàâñüêà ô³ë³ÿ «Ïîëòàâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð» ÄÀÊ «ÍÌÀÖ», ì. Ïîëòàâà, âóë. Æîâòíåâà, 43, òåë. 50-15-16

545184 26,00 0,250 545184 545184 98133,12 545184 26,00 90350,00 0,166
6449272 39,37 0,250 6449272 6449272 1160868,96 0 0,00 0,00 —
505460 25,00 0,250 505460 505460 90982,80 505460 25,00 83800,00 0,166

37300, М. ГАДЯЧ, ВУЛ. БУДЬКА, 45а
37400, ГРЕБІНКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ТОПОЛЕВЕ
38715, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН, С. АБАЗІВКА

379985 ВАТ «ГАДЯЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»
384911 ВАТ «ГРЕБІНКІВСЬКЕ»
24829772 ВАТ ПОЛТАВСЬКИЙ «СЕРВІСЗЕРНОПРОМ»

1
2
3
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Адреса ВАТ
Кількість,

шт.
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СФ

Кількість,
шт.

% від
СФ

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 відбо;
ру суб’єктів оціночної діяльності.

Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист; прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та телефон виконавця; електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному відділенні.

КОНКУРСИ  З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ

Документи приймаються за вищевказаною адресою. Кінцевий термін при#
йняття документів — за 4 дні до дати проведення конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, яких буде  залучено до
проведення незалежної оцінки об’єктів

1. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів:
будівля контори, літ. А; гараж для автомобілів на 3 місця, літ. Б; сторожка,

літ. В; будівля, літ. Г; паркани № 1,2; ємність 10 м3 — 5 шт.; ємність 5 м3 — 1 шт.;
ємність 75 м3 — 1 шт.; ємність  25 м3 — 1 шт.; блоки бетонні 1,7х 0,6 — 2 шт.;
друкарська машинка — 1 шт.

Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Кам’янка#Дніпровська,
вул. Набережна, 99.

Телефон  (239) 3#16#92 (ліквідатор: Потапов О.О.)
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аук#

ціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: площа

будівлі контори, літ. А — 179,7 м2; гаражу для автомобілів на 3 місця, літ. Б, зага#
льною площею — 60,1 м2; сторожки, літ. В — 10,8 м2.

Балансова залишкова вартість основних засобів:
будівля контори, літ. А — 1 999,72 грн.; гараж для автомобілів на 3 місця,

літ. Б —1 388,78 грн.; сторожка, літ. В — не визначено; будівля,  літ. Г — не
визначено; паркани № 1,2 — не визначено; ємність 10 м3 — 5 шт. — 1 333,30
грн.; ємність 5 м3 — 1 шт. — 233,33 грн.; ємність  75 м3 — 1 шт. — 500,0 грн.;
ємність 25 м3 — 1 шт. —  291,66 грн.; блоки бетонні 1,7х 0,6 — 2 шт. — 83,32
грн.; друкарська машинка — 1 шт. — 20,83 грн.

Знаходились на балансі ліквідованого державного підприємства «Кам’ян#
сько#Дніпровське виробниче  об’єднання по агрохімічному обслуговуванню
сільського господарства».

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю, — немає.
Організаційно#правова форма : державна.
2. Назва об’єкта: підвальні приміщення № 140,141, літ.А$5, що оре#

ндуються приватним підприємством «Діапазон».
Місцезнаходження об’єкта: 69000, м. Запоріжжя, вул. Якова Новицького/

вул. Правди, 11/51.
Телефони: (061) 224#83#99, (0612) 57#03#91, 52#64#00 (Лукомський О.А.).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення : 170,8 м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 23.06.2004 — 2 479,24 грн., балансоутри#

мувач — ВАТ «Запоріжелектромонтаж».
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю, — немає.
Організаційно#правова форма: державна.
3. Назва об’єкта: кімнати 1—13 напівпідвального приміщення XIX,

що орендуються  ТОВ «Атлант#груп».
Місцезнаходження об’єкта: 69057, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радян#

ської України, 72.
Телефони: (061) 224#83#99, (0612) 57#03#91, (0612) 17#68#53 (Канчу#

ков Ю.О.)
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення : 233,1м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 22.01.2004 — 23 345,18 грн., балансоутри#

мувач — казенне  підприємство «Запорізький титано#магнієвий комбінат».
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю, —  немає.
Організаційно#правова форма : державна.
4. Назва об’єкта:  частини № 3—10 нежитлового підвального примі$

щення I, літ. А$3, що орендуються приватним підприємством «Промагро».
Місцезнаходження об’єкта: 69091, м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровсь#

ка, 19а.
Телефон (0612) 13#06#08 (Семенцов М.В.)
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення : 72,1 м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 01.06.2004 — 7 868,86 грн., балансоутри#

мувач — ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд».
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю, — немає.
Організаційно#правова форма: державна.
 Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже#

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відпо#

відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за#
твердженого наказом Фонду державного майна України від 25.11.2003 № 2100
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті документацію з
описом підтвердних документів:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які  пра#
цюють у штатному складі та   яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде до#
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи#
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформацію про претендента ( документ, який мі#
стить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі поді#
бного майна тощо); один конверт із зазначенням адреси претендента.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції  витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру — календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу регіонального від#
ділення ФДМУ (кімн. 767) до  14.10.2004 (включно).

Конкурс відбудеться  20.10.2004 у кімнаті 748  о 14$й годині за
адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Телефон для довідок
13$50$29.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Івано$Франківській області

про оголошення  конкурсу з відбору суб’єктів  оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної

оцінки індивідуально визначеного майна
Назва об’єкта оцінки — п’ять автомобілів ЗІЛ#130 (автомайстерні з обла#

днанням),що знаходяться на балансі ВАТ «Івано#Франківськавтотранс».
Адреса об’єкта: 76000,м. Івано#Франківськ, вул.С.Бандери,60.
Мета проведення незалежної оцінки — аукціон.

Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну докумен#

тацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія  установчого

документа претендента; копії  кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено  до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу#
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа#
ми; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенден#
ту Фондом державного майна України; інформація про претендента (доку#
мент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним з незалежної оцінки май#
на, у тому числі подібного майна).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації  про проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться у  регіональному відділенні ФДМУ
19.10.2004 за адресою: м. Івано$Франківськ, вул. Січових Стріль$
ців,15.

Конкурсну документацію слід  подавати до загального відділу регіонально#
го відділення до 16.00 15.10.2004 за адресою: м. Івано#Франківськ, вул. Сі#
чових Стрільців, 15,  кімн. 202, телефон для довідок 55#31#39.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки державного майна
Об’єкт державної власності групи А — будівля лазні, що знаходиться на

балансі ВАТ «Кіровське»,  за адресою: 08334, Київська обл., Бориспільський
район, с. Сулимівка, вул. Леніна, 1а.

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого

документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу#
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа#
ми; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенде#
нту Фондом державного майна України; інформацію про претендента (до#
кумент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки май#
на, у тому числі подібного майна тощо); один конверт із зазначенням  ад#
реси  учасників конкурсу.

Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно до калькуляції
витрат та терміну виконання робіт подаються у запечатаному конверті.  Про#
позиції щодо умов виконання робіт слід  зазначати в єдиній одиниці виміру  —
календарних днях.

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників кон#
курсу, в яких термін виконання робіт не більше 10 календарних днів та умови
оплати, які передбачають оплату послуг експерта покупцем після продажу
об’єкта.

 Документи до комісії приймаються в десятиденний термін (включно) з мо#
менту опублікування інформаційного повідомлення за адресою: м. Київ, пл.
Л.Українки, 1, кімн. 909  (РВ ФДМУ по Київській обл.)

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів від дня опубліку$
вання інформації  за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1, кімн. 909.
(Регіональне відділення ФДМУ по Київській області). Тел. для довідок
296#80#49.

IНФОРМАЦIЯ
Регiонального вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй областi про

оголошення конкурсу з вiдбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцiнки об’єктів приватизації
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — одноквартирний жи#

тловий будинок.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Маловисківський район, с. Велика

Виска, вул. Колгоспна, 19.
Балансоутримувач: СТОВ «Росія».
Відомості про об’єкт: недобудована одноповерхова цегляна будівля на бу#

товій основі; перекриття відсутнє; цегляні стіни частково зруйновані; зовніш#
ні мережі не прокладались; огорожа відсутня.

Cпосіб приватизації: аукціон під розбирання.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкур;

сну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних
документів.

До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсi за
встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
25.11.2003 № 2100); копія установчого документа претендента; копії ква#
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціноч#
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претен#
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також термін виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації для проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційної роботи Ре#
гіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області до 18 жовтня 2004
року включно.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під#
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити
відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс вiдбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Кiро$
воградськiй областi 21 жовтня 2004 року о 14$й годині за адресою:
25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, кiмн. 708.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки майна

1. Вбудовано$прибудоване приміщення загальною площею
приблизно 671,0 м2.

Мета оцінки: приватизація шляхом викупу за наявністю невід’ємних поліп#
шень орендованого майна.

Адреса: м. Луганськ, м. Щастя, вул. Донецька, 123.
Балансоутримувач: торговельно#виробниче підприємство робітничого по#

стачання «Донець» ВАТ «Донбасенерго».
2. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 175,1 м2.
Мета оцінки: приватизація шляхом викупу за наявністю невід’ємних поліп#

шень.
Адреса: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 7.
Балансоутримувач: обласне комунальне підприємство «Управління адмін#

будівель».
3. Об’єкт незавершеного будівництва — 16$квартирний житловий бу$

динок (поз.1).
Мета оцінки: продаж під розбирання.
Адреса: Попаснянський р#н, с. Білогорівка.
4. Об’єкт незавершеного будівництва — 16$квартирний житловий бу$

динок (поз.2).
Мета оцінки: продаж під розбирання.
Адреса: Попаснянський р#н, с. Білогорівка.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від#

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 25.11.2003
№ 2100 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та
свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному
реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра#
їни від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у прове#
денні оцінки майна, зокрема, подібного майна; переліку оцінювачів, які бу#
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці#
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі необхідності —
спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної  з державною
таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допус#
ків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціно#
чної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відпові#
дно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціно#
чну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльно#
сті з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення Фонду
державного майна України конкурсну документацію, яка складається з конку;
рсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів нале;
жать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу#
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа#
ми; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенден#
ту Фондом державного майна України; інформація про претендента (доку#
мент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним з незалежної оцінки май#
на, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відді#
лення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн.206)
до 17.00 18 жовтня 2004 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під#
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити
відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 25.10.2004 о 15.00 в Регіональному відді$
ленні ФДМУ по Луганській області за адресою: 91000, м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а. Телефон для довідок 58$03$30.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області про

оголошення конкурсу  з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення  незалежної оцінки державного майна

1. Будова суспільного центру заводу площею 432 м2, яка знаходить#
ся на балансі ВАТ «Завод «Кристал» та розташована за адресою: м. Микола#
їв, вул. Декабристів, 41 (спосіб приватизації — аукціон).

2. Приміщення 3$го поверху виробничого корпусу №1 площею 180
м2 (колишній гуртожиток з готелем), яке знаходиться на балансі ВАТ
«Завод «Кристал» та розташоване  за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабрис#
тів, 41 (спосіб приватизації — аукціон).

3. Приміщення 2$го поверху виробничого корпусу печатних плат
площею 180 м2, яке знаходиться на балансі ВАТ «Завод «Кристал» та роз#
ташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41 (спосіб приватизації
— аукціон).

4. Приміщення 3$го поверху виробничого корпусу № 1 площею
630 м2 (колишня їдальня), яке знаходиться на балансі ВАТ «Завод «Крис#
тал» та розташоване за адресою:  м. Миколаїв,  вул. Декабристів, 41 (спосіб
приватизації — аукціон).

5. Нежитлові приміщення  адміністративно$побутового корпусу
площею 701,6 м2, які знаходяться на балансі ДП «Херсонська механізова#
на дистанція вантажно#розвантажувальних робіт» Одеської залізниці та роз#
ташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе,100 (визначення
ринкової вартості об’єкта та ринкової вартості невід’ємних поліпшень).

6. Нежитлові приміщення  адміністративно$побутового корпусу
площею 55,7 м2, які знаходяться на балансі ДП «Херсонська механізована
дистанція вантажно#розвантажувальних робіт» Одеської залізниці та розта#
шовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе,100 (спосіб привати#
зації — аукціон).
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Учасникам конкурсу потрібно подати до канцелярії Регіонального відді;
лення Фонду державного майна України по Миколаївській області конкурсну
документацію  в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті, а саме: заяву на участь в конкурсі за встановленою
формою; нотаріально посвідчену копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі,
та які будуть залучені  до проведення  оцінки; копію сертифіката суб’єкта оці#
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу; інформацію про пре#
тендента (документ, який містить відомості  про претендента щодо його до#
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра#
цюють у штатному складі).

Конкурсна пропозиція претендента  подається у запечатаному конверті і
має містити  пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також  терміну виконання робіт.

Конкурс відбудеться через чотирнадцять днів після опублікуван$
ня цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6$й по$
верх, кімн. 33.

Конкурсна документація подається до канцелярії Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Миколаївській області за чотири робочі дні
до оголошеної дати проведення конкурсу  (включно), за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6#й поверх, кімн.38. Телефон для довідок  47#04#11.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів  оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки майна

станом на 30.09.2004
Комплекс будівель ліквідованої Хотінської філії Сумської насін$

нєвої інспекції, у складі: лабораторія, сарай, два гаражі, вбиральня,
огорожа, що знаходиться на балансі Сумської районної державної насіннє#
вої інспекції.

Юридична адреса: смт Хотінь, вул. Радянська, 28.
Нежитлове приміщення (колишня лазня$пральня), що знаходить#

ся на балансі ВАТ «Сумський рафінадний завод».
Юридична адреса: м. Суми, вул.Привокзальна,4.
Спосіб приватизації зазначених об’єктів: аукціон.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
Претенденти подають таку конкурсну документацію: заяву на участь у кон#

курсі за встановленою формою; копію установчого документа претендента;
копію свідоцтва платника податку; копії кваліфікаційних документів 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 підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер#
жавного майна України; інформацію про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис#
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та дода#
тково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться 20 жовтня 2004 року о 10.00 за адресою: м.
Суми, вул. Харківська, 30/1, 4$й поверх, кімн.3.

Кінцевий термін подачі конкурсної документації  — 14 жовтня 2004 року
(включно).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМ У по Херсонській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
комунального майна

Об’єкт групи А — частина приміщення торгового центру загальною
площею 100,7 м2, що знаходиться на балансі  Скадовської  районної ради,
та розташована за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Володар#
ського, 41.

Спосіб приватизації:  викуп юридичною особою — приватним виробничо#
комерційним підприємством «Електрон#сервіс».

Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
Об’єкт групи А — частини приміщення торгового центру загальною

площею 101,2 м2 та 115,8 м2, які знаходяться на балансі  Скадовської  ра#
йонної ради, та розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул.
Володарського, 41.

Спосіб приватизації: викуп фізичною особою: приватним підприємцем Бей#
ко В. М.

Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
Об’єкт групи А — частина приміщення торгового центру загальною

площею 23,5 м2, яке знаходиться на балансі  Скадовської  районної ради, та
розташоване за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Володарсько#
го, 41.

Спосіб приватизації: викуп фізичною особою — приватним підприємцем
Липай І. М.

Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
Об’єкт групи А — частина приміщення торгового центру загальною

площею 26,4 м2,  що знаходиться на балансі  Скадовської  районної ради, та
розташована за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Володарсько#
го, 41.

Спосіб приватизації: викуп юридичною особою — товариством з обме#
женною відповідальністю «Жиклер».

Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки —  30.09.2004.
Частина будівлі громадсько$торговельного центру (кафе) загаль$

ною  площею 80,9 м2,  що знаходиться на балансі комунального підприєм#
ства «Торговий центр», та розташоване за адресою: м. Нова Каховка, пр.
Перемоги, 18.

Спосіб приватизації: викуп орендарем – ТОВ ВТП «Струмок».
Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки  об’єкта — 30.09.2004.
Вбудоване побутове приміщення загальною  площею 5,1 м2, яке

знаходиться на балансі виконавчого комітету Новокаховської міської ради,
та розташоване за адресою: м. Нова Каховка, пр. Перемоги, 13.

Спосіб приватизації — викуп приватним підприємцем Сечкар А. В.
Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки  об’єкта — 30.09.2004.
Вбудоване приміщення офісу загальною  площею 102,0 м2, яке зна#

ходиться на балансі виконкому Новокаховської міської ради, та розташоване
за адресою: м. Нова Каховка, вул. Дзержинського, 47.

Спосіб приватизації: викуп орендарем – ТОВ «Гіпс».
Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки  об’єкта — 30.09.2004.
Вбудоване приміщення магазину загальною  площею 730,0 м2, яке

знаходиться на балансі виконкому Новокаховської міської ради, та розташова#
не за адресою: м. Нова Каховка, вул. м. Букіна , 44.

Спосіб приватизації:  викуп орендарем — ТОВ «НВЦ «Пошук».
Об’єкт з поліпшеннями.
Запланована дата оцінки  об’єкта — 30.09.2004.
Будівля виробничої бази загальною  площею 769,7 м2,  що знахо#

диться на балансі виконкому Новокаховської міської ради, та розташована за
адресою: м. Нова Каховка, вул. Фабрична,3.

Спосіб приватизації — викуп приватним підприємцем Білоусовою Н. В.
Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки  об’єкта — 30.09.2004.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого

документа претендента; копії кваліфікаційних документів, оцінювачів, які  пра#
цюють у штатному складі та яких  буде залучено до проведення оцінки та під#
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде залуче#
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката су#
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного май#
на України; інформацію про претендента  (документ, який містить відомості
про претендента  щодо його досвіду роботи, кваліфікації  та особистого досві#
ду роботи оцінювачів, які працюють  у його штатному складі  та додатково
залучаються  ним, з незалежної оцінки  майна, у тому числі подібного майна
тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, та терміну  виконання робіт (не більше 15  ка#
лендарних днів).

У разі  невідповідності, неповноти конкурсної  документації  або її несвоєча#
сного подання  претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться  21.10.2004 за адресою: м. Херсон, бульвар
Мирний, 3, кімн. 502.

Конкурсна документація приймається до 18.10.2004  (включно) за адре#
сою: м. Херсон, бульвар Мирний,3, кімн.502, тел. для довідок 24#33#68.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктiв оцiночної
дiяльностi, які будуть залучені для проведення незалежної

оцінки об’єктів
Державна власність.

Назва об’єкта оцінки: індивідуально визначене майно — АЗС № 5, що зна#
ходиться на балансі ТОВ «Дніпроінвест#Ч» і орендується ТОВ «Наталія і К».

Адреса об’єкта оцiнки: 19515, Черкаська обл., Городищенський район, с.
Орловець.

Телефони:  (233) 4#12#76, моб. 8#066#781#82#37.
Мета проведення незалежної оцiнки: викуп – частка в державному майні

орендаря: 84,4 %.
Відомості про  об’єкт: площа – 51,9 м2.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Назва об’єкта оцiнки: індивідуально визначене майно — АЗС № 2 з примі$

щенням ПТО, що знаходиться на балансі ТОВ «Дніпроінвест#Ч» і оренду#
ється ТОВ «Наталія і К».

Адреса об’єкта оцiнки: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Кам’янська.
Телефони: (233) 4#12#76, моб. 8#066#781#82#37.
Мета проведення незалежної оцiнки: викуп – частка в державному майні

орендаря:  88,9 %.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Назва об’єкта оцiнки: нежитлові приміщення першого поверху, що зна#

ходиться на балансі Черкаського державного житлово#побутового підприємства
«Житлосервіс» і орендуються ПП Вербою С.В.

Адреса об’єкта оцiнки: м. Черкаси, вул. Леніна, 31.
Телефон 43#82#63.
Мета проведення незалежної оцiнки: викуп.
Відомості про об’єкт: загальна орендна площа — 102,64 м2, у тому числі

офісні приміщення на першому поверсі площею 78,8 м2, інші приміщення
загального користування площею 23,84 м2.

Дата оцінки: 30.09.2004.
Назва об’єкта оцiнки: майстерня технічного обслуговування МТО АТ$

М$1 на базі ЗІЛ$131$Н, держ. № 00$70 ЧКР, що знаходяться на балансі
ВАТ «Уманське АТП#17155».

Адреса об’єкта оцiнки: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетич#
на, 11. Телефон  2#25#41.

Мета проведення незалежної оцiнки: продаж на аукціоні.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Назва об’єкта оцiнки: автомобільна майстерня МРМ$М2 на базі ЗІЛ$

131$Н, держ. № 06$25 ЧКР, що знаходиться на балансі ВАТ «Уманське АТП#
17155».

Адреса об’єкта оцiнки: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетич#
на, 11. Телефон 2#25#41.

Мета проведення незалежної оцiнки: продаж на аукціоні.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Назва об’єкта оцiнки: автомобіль ЗІЛ$131$Н, держ. № 08$68 ЧКР, що

знаходиться на балансі ВАТ «Уманське АТП#17155».
Адреса об’єкта оцiнки: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетич#

на, 11. Телефон 2#25#41.
Мета проведення незалежної оцiнки: продаж на аукціоні.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Назва об’єкта оцiнки: автомобільна майстерня на базі ЗІЛ$131, держ.

№ 10#42 ЧКР, що знаходиться на балансі ВАТ «Уманське АТП#17155» .
Адреса об’єкта оцiнки: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетич#

на, 11. Телефон 2#25#41.
Мета проведення незалежної оцiнки: продаж на аукціоні.
Дата оцінки: 30.09.2004.

Комунальна власність:
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (магазин, перукарня)

в  м. Сміла по вул. Жовтневій, 39б.
Адреса об’єкта оцiнки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Жовтнева, 39б. Те#

лефон (233) 4#24#05.
Мета проведення незалежної оцiнки: викуп.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 62,9 м2,

у тому числі допоміжне та санвузол.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Назва об’єкта оцiнки: нежитлові приміщення (швейне виробницт$

во) в м. Сміла по вул. Жовтневій, 39б.

Адреса об’єкта оцiнки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Жовтнева, 39б. Те#
лефон (233) 4#24#05.

Мета проведення незалежної оцiнки: викуп.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 167,3 м2,

у тому числі   допоміжна та санвузол.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Назва об’єкта оцiнки: нежитлові приміщення (аптека) в м. Сміла по

вул. Краснопресненській, 1.
Адреса об’єкта оцiнки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Краснопресненсь#

ка, 1. Телефон (233) 4#24#05.
Мета проведення незалежної оцiнки: викуп.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 88,8 м2.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Назва об’єкта оцiнки: частина приміщень третього поверху адмініс$

тративної будівлі (кімн. № 19, 21), що орендуються ПП Плазом О.М.
Адреса об’єкта оцiнки: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 225.
Телефон 37#72#42.
Мета проведення незалежної оцiнки: викуп.
Відомості про об’єкт: загальна площа 46,3 м2.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Учасники конкурсу подають до регiонального вiддiлення конкурсну доку;

ментацiю в запечатаному конвертi з описом пiдтвердних документiв.  До
пiдтвердних документiв належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою, (вiдповiдно до Поло#
ження про конкурсний вiдбiр суб’єктiв оцiночної дiяльностi, затвердженого на#
казом ФДМУ вiд 25.11.2003 № 2100); копiя установчого документа претенден#
та; копії квалiфiкацiйних документiв оцiнювачiв, якi працюють у штатному складi
та яких буде залучено до проведення оцiнки та пiдписання звiту про оцiнку май#
на; письмовi згоди оцiнювачiв, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робiт з оцiнки майна та пiдписання звiту про оцiнку майна, завiренi
їхнiми особистими пiдписами; копiя сертифiката суб’єкта оцiночної дiяльностi,
виданого претенденту Фондом державного майна України; iнформацiя про пре#
тендента (документ, який мiстить вiдомостi про претендента щодо його досвiду
роботи, квалiфiкацiї та особистого досвiду роботи оцiнювачiв, якi працюють у
його штатному складi та додатково залучаються ним, з незалежної оцiнки май#
на, у т. ч. подiбного майна тощо).

Конкурсну документацiю слiд подавати до загального вiддiлу  Регiональ#
ного вiддiлення ФДМУ по Черкаськiй областi  за чотири робочі днi до оголо#
шеної  дати проведення конкурсу (включно).

Конкурсна пропозицiя претендента подається в окремо  запечатаному кон#
вертi i має мiстити пропозицiю щодо вартостi виконання робiт, калькуляцiї
витрат, пов’язаних з виконанням робiт, а також термiну виконання робiт.

До  подачі заяви до регіонального відділення  оцінювач повинен ознайо#
митися з об’єктом оцінки.

Конкурс відбудеться 20 жовтня 2004 року в Регіональному відді$
ленні ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 185.

Тел. для довідок: 37#26#60, 37#29#71, 37#30#90, 37#29#82.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області про

оголошення     конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки

Назва об’єкта оцінки: дитячий садок.
Адреса об’єкта оцінки:  м. Новгород#Сіверський, вул. Будьонного, 51а.
Балансоутримувач: ТОВ «Новгород#Сіверське».
Відомості про об’єкт:  до складу об’єкта приватизації, що повертається у

державну власність входять: будівля дитячого садка (одноповерхова будівля
з дерев’яними стінами і перегородками, зовні обкладені силікатною цеглою;
рік будівництва 1992 р.) та сарай (будівля із стінами з керамічної цегли і дере#
в’яними перекриттями; рік будівництва 1992 р).

Мета проведення оцінки: визначення  ринкової вартості об’єкта, що  пове#
ртається в державну власність на виконання рішення господарського суду
від 17.08.2004.

Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до;
кументацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Поло#
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ № 2100 від 25.11.2003); копія установчого документа прете#
ндента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють у штатно#
му складі, та, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре#
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими  підписами; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра#
їни; інформацію про претендента (документ, який містить відомості про пре#
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого  досвіду робо#
ти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучають#
ся ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна   пропозиція претендента подається у запечатаному конверті  і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну  виконання робіт.

Конкурс відбудеться  у Регіональному відділенні ФДМУ по Черні$
гівській області о 15.00  21 жовтня 2004 р. за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.

Документи приймаються до 18 жовтня 2004 р. (включно) за адресою: м. Чер#
нігів, просп. Миру, 43, к. 325, тел. для довідок (04622) 7#98#84.

ИНФОРМАЦИЯ
Регионального отделения Фонда государственного

имущества Украины по г. Севастополю о проведении
конкурса по отбору  субъектов оценочной деятельности, которые

будут привлечены к проведению независимой оценки  объекта
приватизации

 Цель проведения независимой оценки: определение рыночной  стоимо#
сти  объекта незавершенного строительства при возврате его  в государст#
венную собственность по решению суда; определение рыночной стоимости
объекта незавершенного строительства для приватизации .

Название объекта приватизации: объект незавершенного строительства
— физкультурно#оздоровительный комплекс.

Местонахождение  объекта:  г. Севастополь, ул. Правды,10 .
Балансовая остаточная стоимость от 09.03.2000: 2 522  тыс. карбованцев по

данным балансодержателяє.
Организационно#правовая форма: государственная.
Запланированная дата оценки:  31.10.2004.
Конечный срок  подачи конкурсной документации: за четыре рабочих дня

до объявленной даты  проведения конкурса   (включительно).
Участникам конкурса необходимо подать в Региональное отделение  Фо;

нда государственного имущества Украины  по г. Севастополю следующую
конкурсную  документацию:
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заявление на участие в конкурсе установленной формы; копию устав#
ных документов претендента; копии квалификационных документов оцен#
щиков, работающих в штатном составе и которые будут  привлечены  к
проведению  оценки  и подписанию  отчета об оценке имущества; пись#
менные соглашения с оценщиками,  которые  будут  дополнительно  при#
влечены  претендентом к  проведению работ по оценке имущества, заве#
ренные  их личными подписями; копия сертификата субъекта  оценочной
деятельности, выданного претенденту Фондом государственного имуще#
ства Украины; информация  о претенденте ( документ, который включает
сведения  о претенденте относительно его опыта работы, квалификации и
личного опыта работы оценщиков, которые работают в штатном составе и
дополнительно  привлекаются им к независимой оценке  имущества, в
том числе аналогичного имущества).

Конкурсное предложение претендента подается в запечатанном конвер#
те и должно включать предложения о стоимости выполнения работ, кальку#
ляции затрат, связанных  с выполнением работ, а также сроков выполнения
работ .

Квалификационные требования: без ограничений.
Конкурс состоится  через 15 дней после публикации  объявления

в газете «Відомості приватизації» в 9 . 30  по адресу: г. Севастополь,
пл. Восставших , 6 , каб. 15.

Конкурсная комиссия  находится  по адресу: г. Севастополь, пл.
Восставших,6, каб .15. Телефон для справок ( 0692) 55#94#40.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення  ФДМУ по Тернопільській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені для проведення    незалежної   оцінки   об’єктів

приватизації
Незавершене будівництво 60$квартирного житлового будинку

Управління експлуатації фондів, розквартирування військ та капіта$
льного будівництва військ Протиповітряної оборони Збройних Сил
України (військова частина А$1206).

Адреса об’єкта оцінки: вул. Гастело, 43, м. Борщів Тернопільської області.
Мета оцінки: визначення  вартості об’єкта незавершеного будівництва для

продажу на аукціоні.
Ступінь будівельної готовності — 8 %.
Балансова проіндексована вартість об’єкта незавершеного будівництва

станом на 01.07.2004  становить 241 395,97 тис. грн.
Запланована дата оцінки — 31.10.2004.
2. Визначення вартості державної частки, що передається до ста$

тутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю «Проба».
Адреса об’єкта оцінки: вул. Шевченка,51,  м. Підгайці Тернопільської області.
Мета оцінки: визначення  вартості внесків учасників та засновників товарис#

тва з обмеженою відповідальністю «Проба».
Кількість основних засобів – 17 одиниць.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.07.2004 ста#

новить 43,9 тис. грн.
Кількість об’єктів незавершеного будівництва — 1 об’єкт.
Балансова  вартість об’єкта незавершеного будівництва станом на

01.07.2004 — 8,4 тис. грн.
Довгострокові фінансові інвестиції  станом на 01.07.2004 — 12,0 тис. грн.
Запланована дата оцінки — 30.10.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до;

кументацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті, а саме:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію  установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра#
цюють у штатному складі претендента та копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, яких буде додатково залучено до проведення оцінки та підпи#
сання звіту про оцінку майна та висновку про його вартість (кваліфікаційне
посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів,
посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними на#
прямами); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре#
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оці#
нку та висновку про вартість майна, завірені їхніми особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо#
ндом державного майна України; інформацію про претендента (документ,
який повинен містити відомості про претендента щодо його досвіду з оцінки
майна, зокрема подібного майна, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та кваліфікації оцінювачів,
які додатково залучаються ним до проведення незалежної оцінки, у тому
числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт ( не більше
10#ти календарних днів).

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які

діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих  ФДМУ
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професій#
ної оціночної діяльності в Україні», якими передбачено здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами  «Оцінка цілісних майнових компле#
ксів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому
числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності» та «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі»;

суб’єкти оціночної діяльності повинні мати практичний досвід у проведенні
оцінки цілісних майнових комплексів та нерухомого майна; оцінювачі суб’єк#
та оціночної діяльності, які будуть залучатися до виконання незалежної оцінки
майна повинні мати чинні кваліфікаційні  документи  оцінювачів за напряма#
ми  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав
та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної
власності», «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та свідоцтва про реєстра#
цію в Державному реєстрі оцінювачів,  видані  відповідно  до  Порядку  реєст#
рації  фізичних   осіб  (оцінювачів)  у  Державному  реєстрі  оцінюва#
чів, затвердженого  наказом  Фонду   державного   майна   України
від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї#
ни 28.12.2001 за № 1092/6283 (z1092#01 ).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєча#
сного подання претендент до участі у конкурсі не допускається. Конкурсні
документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються
секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу
засідання комісії.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу,
повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсна документація приймається до 14 жовтня 2004 року  включно
за адресою: 46008 м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 604.

Конкурс відбудеться  21 жовтня 2004 року в  Регіональному відді$
ленні ФДМУ по Тернопільській області за адресою:  м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11.  Телефон для довідок 22#23#65.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
1. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вартості об’єкта

групи Ж, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: оздоровчий табір «Орльонок», що знаходиться

на балансі Державного інституту по проектуванню підприємств коксохімічної
промисловості «Гіпрококс».

Збереження профілю діяльності.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Дергачівський район,

с. Черкаська Лозова, вул. Київське шосе,10.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро#

бляються: організація відпочинку дітей.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно#

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве#
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт):

загальна площа 5 327,80 м2; спальний корпус, А2; 742,50 м2; спальний
корпус, Б2; 692,20  м2; адміністративний медблок,  Г2; 305,40  м2; адміністра#
тивний корпус, Е, 85,30 м2; пожежний резервуар, Є, 36,0  м2; лазня#сауна, Ж,
102,60  м2; котельня, І,  364,80  м2; овочесховище, К, 135,30  м2; склад, мед#
пункт з ізолятором, Л,М, 595,80  м2; склад обладнання, Н, 164,70  м2; їдальня,
О, 839,50  м2; побутове приміщення П, 60,10  м2; спальний корпус, Р, 221,90
м2; навіс, С 255,30  м2; гуртожиток, Т, 132,60  м2; пожежний пост, У, 39,40  м2;
їдальня, Ц, 262,0  м2; спальний корпус, Ю, 221,90  м2; овочесховище, Ч, 37,50
м2; башта водонапірна, Ш, 4,90  м2; огорожа № І; свердловина, Н; вузол звіту
електроенергії, X, 28,1О  м2; зливна яма № 2; будинок Д#2 544,8 м2 (незакін#
чена будівля); готельний корпус В#2 1031,80 м2 (незакінчена будівля); естра#
да «З» 72,7 м2 (незакінчена будівля).

Балансова залишкова вартість основних засобів : станом на 01.09.2004
становить – 1 938,5 тис. грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):  ні
Організаційно#правова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
2. Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація поліпшень орендо#

ваного майна та визначення ринкової вартості орендованого майна, що при#
ватизується шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшен#
ня та ринкової вартості невід’ємних поліпшень

Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1$го поверху № 1, 42,
71$73  загальною площею 58,1м2 , у літ. А#2, що знаходяться на балансі
Харківської вагонної дільниці № 1 Пасажирської служби Південної залізниці.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Червоноармійська, 11.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро#

бляються: громадське харчування.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно#

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве#
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлові приміщен#
ня 1#го поверху № 1, 42, 71#73  загальною площею 58,1м2 , в літ. А#2, 1950
року побудови.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів#
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
1 3941,10  грн. станом на 18.06.2004.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Організаційно#правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт —15 календарних днів.
3. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вартості об’єкта

оцінки, що приватизується шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки: дитячий садок, що знаходиться на балансі АТЗТ

«Харківський ордена «Знак пошани» машинобудівний завод «Червоний Жов#
тень».

Місцезнаходження об’єкта оцінки:  м. Харків, вул. Маршала Конєва,3.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виро#

бляються: дошкільна освіта.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно#

вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інве#
стицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлова будівля ди#
тячого садка, загальною площею 763,4 м2, 1963 року побудови та майно ди#
тячого садка.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів#
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
37 604,07 грн. станом на 01.07.2004.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Організаційно#правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.

Конкурс відбудеться по кожному об’єкту окремо.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в

запечатаному конверті з описом підтвердних документів  (наказ ФДМУ №
2100 від 25.11.2003) :

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента, копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра#
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під#
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде дода#
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи#
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами,  копію
сертифіката  суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ, ін#
формацію про претендента (документ, який містить відомості про претенде#
нта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці#
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна тощо), практичний досвід роботи з незалежної
оцінки, один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру — календарних  днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєча#
сного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловод#
ства Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області до 19.10.2004 за
адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3#й під’їзд, 1#й поверх,
кімн. 205.

Конкурс відбудеться 22.10.2004 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Харківській області за адресою: 61022, м. Харків, пл. Сво$
боди, 5, Держпром, 3$й під’їзд, 5$й поверх, кімн. 230а, о 15.00.

Тел. для довідок (8057) 705#18#59.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду приватизації комунального майна Подільського району м.

Києва про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки

об’єктів комунальної власності  Подільського району

   № Назва об’єкта                 Адреса     Загальна
  пор.                                             площа,  м2

1. Нежитлове приміщення м. Київ,вул.Волоська,55/57,  літ. Б 44,4
2. Нежитлове приміщення м. Київ,вул.Ярославська,39,  літ. А 64,4
3. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Почайнинська,52,  літ. А 94,7
4. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Почайнинська,52,  літ. А 168,8
5. Нежитлове приміщення м. Київ,вул.Волоська,4,  літ. В 433,8
6. Нежитлове приміщення м. Київ,вул.Межова,21,  літ. А 56,7
7. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Введенська,32,  літ. А 57,8
8. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Копилівська,2а,  літ. А 133,05
9. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Захарівська,10,  літ. А 157,6

На участь у конкурсі претендентам потрібно подати такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого

документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку; письмові згоди оцінювачів, яких буде дода#
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та під#
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
копії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо#
ндом державного майна України; інформацію про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі#
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його шта#
тному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна тощо); конкурсну пропозицію претендента (по#
дається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та#
кож терміну виконання робіт).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під#
твердних документів, що містяться в конверті.

Документи приймаються до 10.00 14 жовтня 2004 р.
Конкурс відбудеться 20.10.2004 о 10.00 в Фонді приватизації ко$

мунального майна за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 42/48. Те$
лефон для довідок 417$74$62.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим

про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
який буде  залучений до проведення незалежної оцінки об’єкта

Визнати переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для
оцінки об’єкта комунальної власності – устаткування газової котельні (котел
ВК – 22, пальник ГГС – БМ – 1.4, Автономна Республіка Крим, Сімферополь#
ський район, с. Маленьке — підприємство «Експертне бюро».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності , що відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ по
Волинській області 22.09.2004

Переможцями конкурсу визнано:
по частині будівлі інженерно#побутового корпусу (1#й і 2#й поверх) Ківер#

цівського механічного заводу, адреса об’єкта: м. Ківерці, вул. Грушевського,
26) — ТОВ «Проектний інститут «Укрмашпроект»;

автомобілю МТО, номер 17#59 ВНГ (адреса об’єкта: м. Горохів, вул. Гру#
шевського, 33) — Волинська Торгово;промислова палата.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ  по Івано$Франківській обл. про

підсумки конкурсу, який відбувся  27.09.2004
Переможцем конкурсу визнано:
по приміщенню  їдальні площею 284 м2 за адресою :м. Коломия, вул. Фра#

нка,16 — ТОВ «Прикарпатексперт»,  м. Коломия;
будівлі  магазину № 39 площею 169,9 м2 за адресою: м. Надвірна, вул.

Вокзальна, 4 — ТОВ «Прикарпатексперт»,  м. Коломия.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області про

підсумки конкурсного  відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки

Конкурс відбувся  25.08.2004.
Визнати переможцем конкурсу щодо незалежної оцінки державного май#

на:
по групі інвентарних об’єктів нерухомого майна — державна власність —

(павільйон – П#48, льох цегляний, сарай – магазин), що знаходиться на бала#
нсі Бориспільського держлісгоспу за адресою: Київська обл., Бориспільсь#
кий район, с. Гора, вул. Лісова, 1 —  ПП «Актив Плюс», м. Київ;

об’єкту незавершеного будівництва — комунальна власність — акушерсь#
кий корпус Переяслав#Хмельницької центральної районної лікарні за адре#
сою: Київська обл., м. Переяслав#Хмельницький, вул. Богдана Хмельниць#
кого, 137 —  ПП «Актив Плюс», м. Київ.

Конкурс відбувся 30.06.2004.
Визнати переможцем конкурсу щодо незалежної оцінки комунальної вла#

сності: окремого індивідуально визначеного майна — комплексу будівель та
споруд, що знаходиться на балансі Баришівської районної ради за адресою:
Київська обл., Баришівський район, смт Баришівка, вул. Жовтнева, 151  —
СПД Стеценко В. А., м. Київ.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, що відбувся в Регіональному

відділенні ФДМУ по Кіровоградській області з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення

незалежної оцінки об’єктів приватизації
Переможцями конкурсу визнані:
Приватне підприємство «Зорі України» — по нежитловому приміщенню (бу#

дівля колишньої земської аптеки), що знаходиться на балансі регіональної
служби охорони і реставрації пам’яток містобудування та архітектури облде#
ржадміністрації та розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Леніна, 23
(площа = 194,6 м2).

Приватне підприємство «Зорі України» — по нежитловому приміщенню (бу#
дівля колишньої земської аптеки), що знаходиться на балансі регіональної
служби охорони і реставрації пам’яток містобудування та архітектури облде#
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ржадміністрації та розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Леніна, 23
(площа = 120,2 м2).

НДКП «Пектораль» — по нежитловому приміщенню (будівля колишньої зем#
ської аптеки), що знаходиться на балансі регіональної служби охорони і реста#
врації пам’яток містобудування та архітектури облдержадміністрації та розта#
шоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Леніна, 23 (площа = 275,4 м)2.

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені для визначення
ринкової вартості державної частки розміром 50,57%  у
статутному фонді ТОВ «Восток$Руда»,  для проведення її

продажу за грошові кошти
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвер;

дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Державна частка у статутному фонді ТОВ «Восток#Руда» розміром

50,57%.
Місцезнаходження: 52210, м. Жовті Води Дніпропетровської обл., пров.

Капітальний, 2, тел./факс: (05652) 5#53#07.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості дер#

жавної частки розміром 50,57% у  статутному фонді ТОВ «Восток#Руда»,
для проведення її продажу за грошові кошти.

Галузь народного господарства, вид діяльності: видобувна; видобу#
ток, первинне збагачення та перероблення  уранової руди; видобуток та
збагачення руд рідкісних металів; дослідження та розробки у галузі при#
родних та технічних наук тощо.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком,
шт.:

основних засобів — 3 526, незавершеного будівництва — 4;
нематеріальних активів — 3.

Балансова залишкова вартість станом на 30.06.2004, тис. грн.:
основних засобів — 12 180,755; незавершеного будівництва —

175,365; нематеріальних активів — 10,252.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт —14 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль#
ності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством юстиції України
19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має під#

тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві#
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державно#
му реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28.12.2001 за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокре#
ма, подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки май#
на та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у прове#
денні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом
оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльнос#
ті, пов’язаною з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної дія#
льності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових
відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльно#
сті, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, вида#
них відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спе#
ціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна Укра;
їни конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів.

До підтвердних документів належить:
заява на участь у конкурсі ( за встановленою формою); копія установ#

чого документа претендента; копії кваліфікаційних документів 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 підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом); копія серти#
фіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер#
жавного майна України; інформація про претендента (документ, який мі#
стить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве#
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт,
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду дер#
жавного майна України (вул. Кутузова,18/9, кімната 504) до 18.00 14 жо#
втня 2004 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зро#
бити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». Перепу#
стки до загального відділу Фонду державного майна України видаються по
вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для довідок 200#36#36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України 20 жо$
втня 2004 р. о 15.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу РВ ФДМУ по Львівській обл.

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації

державної  власності від 23.09.2004
Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки визнано:
по п’ятиповерховій будівлі колишнього пансіонату (з підвалом та шатро#

вим дахом) загальною площею 3 070,3 м2, що знаходиться на балансі ДЗЕП
«Укркольорпром», вул. Стуса, 6, м. Трускавець — ТОВ «Латекс»;

нежитлових приміщеннях площею 35,5 м2 в готелі «Смерічка», що знахо#
дяться на балансі Яворівського ДГХП «Сірка», вул. Франка, 1, м. Новояво#
рівсь — ТОВ «Латекс».

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

1.  Група А: вбудовані напівпідвальні  приміщення площею 150,55 м2, що
знаходяться на балансі ВАТ «Одеський завод радіально#свердлильних вер#
статів» і орендуються приватним підприємцем Кононенко В.С. Місцезнахо#
дження об’єкта: 65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 47/51.

Переможцем визнано — ПП «Булат».
2. Група А: нежитлові приміщення будівлі площею 440,38 м2 , що знахо#

дяться на балансі ВАТ «Одеський завод радіально#свердлильних верстатів»
і орендуються НВО «АГРО–СІМОМАШБУД».  Місцезнаходження об’єкта:
65045, м. Одеса, вул. Бугаївська, 46.

Переможцем визнано — СПД Скибинський С. С.
3. Група А: нежитлові підвальні приміщення площею 80,2 м2, що знахо#

дяться на балансі ВАТ «Одеський завод поршневих кілець» і орендуються ТОВ
«Вилайн». Місцезнаходження об’єкта: 65007, м. Одеса, вул. Старопортоф#
ранківська, 117.

Переможцем визнано —  СПД Стефанович І. О.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся у Фонді  комунального майна

Комсомольської міської ради  Полтавської області 17 вересня
2004 року, з відбору експертів, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єкта комунальної власності,
що підлягає приватизації

Переможцем конкурсу визнано Українську універсальну біржу (Кременчу;
цька філія) по нежитловому вбудованому приміщенню площею 109,7 м2 за
адресою: м. Комсомольськ, вул. Леніна, 54, балансоутримувач — комуна#
льне житлово#експлуатаційне підприємство № 4, м. Комсомольськ.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області про

підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки

Переможець фізична особа Волков К. Е.  по таких об’єктах:
Назва об’єкта: нежитлова будівля (колишнього книжкового ларька) пло#

щею 17,3 м2; адреса: Полтавська обл., Оржицький район, смт Новооріхівка,
проспект Миру, 9; балансоутримувач: ВАТ «Оржицький цукровий завод»; спо#
сіб приватизації: аукціон.

Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 204 м2; адреса: м. Полта#
ва, вул. М. Бірюзова, 36; балансоутримувач: КП «Полтавська бавовнопряди#
льна фабрика»; спосіб приватизації: викуп.

Переможець: фізична особа Федорова І. О. по таких об’єктах:
Назва об’єкта: пташник;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка, вул. Балкова, 1;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: гараж;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка, вул. Балкова, 11;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: критий тік;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка, вул. Чапаєвсь#

ка, 1а;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: свинарник для відгодівлі;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка, пров. Центра#

льний, 6;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: склад;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка, пров. Центра#

льний, 5;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: бульдозер ТС#100М;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: гараж легкового автомобіля;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка, вул. Централь#

на, 3;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: кормокухня СТФ;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка, вул. Фермівська, 8;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: прес макаронний;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ ММЗ#4502;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: навантажувач КПШ 6Р6;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: ваги ГП#1 Ш#13С;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: тракторний візок (причіп);
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: автомобіль УАЗ#31512;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: корівник#телятник № 4;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка, вул. Фермівсь#

ка, 4;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;

спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: корівник#телятник № 7;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка, вул. Фермівсь#

ка, 7;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: продуктовий склад;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка, вул. Чапаєвсь#

ка, 1б;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: зерносховище;
адреса: Полтавська обл., Диканський район, с. Чапаєвка, вул. Чапаєвсь#

ка, 1в;
балансоутримувач: с/г ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся у представництві ФДМУ в м.
Слов’янську 17.09.2004, з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
державної власності

По об’єкту: вбудованому нежитловому приміщенню з ґанком площею 83,6
м2, м. Слов’янськ, вул. К. Маркса, 41,— переможцем конкурсу визнано ПП
«Регіональне агентство оцінки».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ

по Херсонській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
 незалежної  оцінки державного та  комунального  майна

Переможцями  конкурсу визнано по об’єктах:
1. Об’єкт групи А комунальної власності — столярний цех та пилорама, що
знаходяться на балансі Новокаїрської сільскої ради  Бериславського району,
та розташовані за адресою: Херсонська обл., Бериславський р#н,  с. Новока#
їри, вул. Набережна, 29 — ПП  «Профіт».
2. Об’єкт групи А — вбудовані нежитлові приміщення перукарні загальною
площею 65,8 м2, які знаходяться на балансі ХДТВПРП, та розташовані за
адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 68 — ПП «Грунт і Дім».
3. Об’єкт групи А — група інвентарних об’єктів: будівля гаража літ. Б та будівля
сараю літ. В, що знаходяться на балансі Скадовської районної  лікарні  держ#
ветмедицини Херсонської області, та розташована за адресою: Херсонська
обл., м. Скадовськ, вул. Гагаріна, 55 — ПП «Грунт і Дім».
4.  Блок будівель складів, що знаходиться на балансі виконкому Новокахов#
ської міської ради ,та розташоване за адресою: м. Нова Каховка, вул. Першо#
травнева, 77а:
будівля цеху літ. А, загальною площею  976,1 м2;
будівля складу літ. Б, загальною площею  1182,8 м2;
будівля складу літ. В, загальною площею  162,2 м2;
будівля вагової літ. Г, загальною площею  22,9 м2;
прибудова сараю літ. Д, площею забудови 9,54 м2;
туалет літ. Є, з площею забудови 15,2 м2;
металева огорожа 359,7 м2 з двома ворітьми;
асфальтове покриття площею 394 м2 – ПП «Профіт».
5.  Вбудоване приміщення перукарні загальною площею 198,9 м2, яке
знаходиться на балансі виконкому  Новокаховської  міської  ради, та
розташоване за адресою:  м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 22 — ПП
Білінська.

ІНФОРМАЦІЯ
 Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській

області про підсумки   конкурсу, який відбувся 20.09.2004 з
відбору суб’єктiв оцiночної дiяльностi,  які будуть залучені  для

проведення незалежної  оцінки об’єктів
Переможцями конкурсу визнано:
по незавершеному будівництву — адмiнiстративному  примiщенню район#

ної податкової iнспекцiї, Черкаська обл., м. Жашкiв, вул. Леніна, 37, — ТОВ
«Базилєвс»;

незавершеному будівництву — адмiнiстративному примiщенню районної
податкової iнспекцiї, Черкаська обл., смт  Лисянка, вул. Кiрова, 23, — ПП Дра;
ник Г. В.;

приміщенню магазину, що знаходиться на балансі комунального підпри#
ємства «Темп», Черкаська обл., м. Сміла, вул. Івана Франка, 25, — ПП Дра;
ник Г. В.

частки комунальної власності 77,5% в статутному фонді товариства з обме#
женою відповідальністю ТМП «Сріблянка», Черкаська обл., м. Сміла, вул. Ле#
ніна, 80, — ПП Беспалий В. Я.

частині приміщення адміністративної будівлі, що знаходиться на балансі
комунального підприємства «Управління по експлуатації будинку рад і об’єктів
обласної комунальної власності» та  орендується Черкаською філією АБ «Ки#
ївська Русь», м. Черкаси, вул. Смілянська, 23,— ТОВ АКЦ «Епрайзер».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

що відбувся в Фонді приватизації комунального майна
Подільського району  м. Києва, від 23 вересня 2004 р.

Переможцями конкурсу визнано:
по нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул.Галицька,13, літ. А

— ПП «Зорі України»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул.Сагайдачного, 25, літ.

Б — ПП «ЦНО АкоЕксперт»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз,18, літ.

Е — ТОВ «Корпус;Юріс»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 20, літ. А —

ТОВ «Ай.Ел.Ай».лтд;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 21, літ.

А — ТОВ «АНЕ М.Т.К.»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 40, літ.

А — ТОВ КК «Стрілець».

Інформацію РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опубліковану у «ВП» від

08.09.2004 № 35 (323) на стор. 19, поз. «4. Об’єкт — магазин з при$

ладдям, що знаходиться на балансі ВАТ «Завод «Тіра», слід вважати

недійсною.
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 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.

Відповідно до наказу ФДМУ від 23.09.2004 № 1983 у зв’язку  з отриман$
ням Колотилом К. А. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 03.07.2004 МФ № 1458, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом
бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 12.02.2002 № 163, видане ФДМУ Колотилу К. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 28.09.2004 № 2016 анульовано сертифі$
кат суб’єкта оціночної діяльності від 17.04.2003 № 1771/03, виданий
ФДМУ підприємству  «ШАНС» Всеукраїнської громадської організації «Союз
організації інвалідів України», м. Житомир.

Згідно з наказом ФДМУ від 23.09.2004 № 1979 анульовано сертифікат
суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2002 № 647/02, виданий
ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю «Професіонал»,
м. Луганськ.

Згідно з наказом ФДМУ від 23.09.2004 № 1980 анульовано сертифікат
суб’єкта оціночної діяльності від 10.07.2002 № 993/02, виданий
ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю «Кримська конса$
лтингова група», м. Сімферополь.

Згідно з наказом ФДМУ від 23.09.2004 № 1981 анульовано сертифікат
суб’єкта оціночної діяльності від 15.07.2003 № 1920/03, виданий
ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю «Мукачівське бю$
ро технічної інвентаризації та експертної оцінки», м. Мукачеве За$
карпатської області.

Згідно з наказом ФДМУ від 23.09.2004 № 1982 анульовано  сертифікат
суб’єкта оціночної діяльності від 22.04.2002 № 125/02, виданий
ФДМУ закритому акціонерному товариству консалтинговій фірмі
«Острів», м. Київ.

Відповідно до наказу ФДМУ від 24.09.2004 № 1992 у зв’язку з отриман$
ням Уст’яном Ю. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ № 1587, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізне#
су, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці$
нювачів від 10.01.2003 № 1, видане ФДМУ  Уст’яну Ю. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 24.09.2004 № 1994 у зв’язку з отриман$
ням Кучеренком В. Ю. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

від 10.07.2004 ЦМК № 129, виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут інтелектуаль#
ної власності і права», анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа$
вному реєстрі оцінювачів від 29.05.2003 № 240, видане ФДМУ Куче$
ренку В. Ю.

Відповідно до наказу ФДМУ від 24.09.2004 № 1993 у зв’язку з отриман$
ням Малієнко Н. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1323, виданого ФДМУ і Українською комерційною шко#
лою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці$
нювачів від 28.08.2002 № 2257, видане ФДМУ Малієнко Н. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 24.09.2004 № 1995 у зв’язку з отриман$
ням Драпіковським О. І. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюва$
ча від 19.06.2004 МФ № 1304, виданого ФДМУ і Українською комерцій#
ною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному ре$
єстрі оцінювачів від 14.05.2002 № 947, видане ФДМУ Драпіковсько$
му О. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 24.09.2004 № 1996 анульовано свідоц$
тво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 15.10.2002
№ 3259, видане ФДМУ Кузнецовій І. Д.

Відповідно до наказу ФДМУ від 24.09.2004 № 1997 у зв’язку з отриманням
Івановою І. Б. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1310, виданого ФДМУ і Українською комерційною шко#
лою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці$
нювачів від 14.05.2002 № 946, видане ФДМУ Івановій І. Б.

Відповідно до наказу ФДМУ від 24.09.2004 № 1998 у зв’язку з отриманням
Павлюк Т. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1345, виданого ФДМУ і Українською комерційною шко#
лою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці$
нювачів від 29.01.2004 № 1000, видане ФДМУ Павлюк Т. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 24.09.2004 № 1999 у зв’язку з отриман$
ням Гончаренко А. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 19.06.2004 МФ № 1296, виданого ФДМУ і Українською комерційною

школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєст$
рі оцінювачів від 25.02.2002 № 314, видане ФДМУ Гончаренко А. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 24.09.2004 № 2000 у зв’язку з отриман$
ням Корольовою О. П. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 03.07.2004 МФ № 1460, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом
бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 29.04.2002 № 825, видане ФДМУ Корольовій О. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 24.09.2004 № 2001 у зв’язку з отриман$
ням Тучиною Н. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
10.07.2004 МФ № 1616, виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут експертизи та
управління власністю», анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер$
жавному реєстрі оцінювачів від 22.12.2003 № 888, видане ФДМУ
Тучині Н. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 24.09.2004 № 2002 у зв’язку з рішенням
Екзаменаційної комісії від 03.07.2004 (протокол № 13) щодо видачі за#
мість єдиного кваліфікаційного документа оцінювача (від 04.09.2001 № ЕО#
177; видане ФДМУ і Київським коледжем нерухомості) двох кваліфікаційних
свідоцтв оцінювачів за кожним напрямом оцінки окремо, анульовано сві$
доцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
16.03.2004 № 1175, видане ФДМУ Кузьменку М. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 24.09.2004 № 2003 у зв’язку з отриман$
ням Аджиєвим Т. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 19.06.2004 МФ № 1279, виданого ФДМУ і Українською комерційною
школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в  Державному реєст$
рі оцінювачів від 25.02.2002 № 284, видане ФДМУ Аджиєву Т. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 28.09.2004 № 2012 анульовано свідоц$
тво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 22.10.2003
№ 688, видане ФДМУ Осіпчук Л. Д.

Відповідно до наказу ФДМУ від  28.09.2004 № 2013 у зв’язку з отриман$
ням Алавердовим Р. Е. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 03.07.2004 МФ № 1552, виданого ФДМУ і центром післядипломної
освіти підприємства «Далекс#Експерт», анульовано свідоцтво про ре$
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 22.04.2002 № 769,
видане ФДМУ Алавердову Р. Е.

Військова частина 3009 внутрішніх військ МВС України проводить конкурс на право укладення
договору оренди нежитлових приміщень будівель та споруд військового

містечка № 267 у м. Севастополі
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина 3009 внутрішніх військ МВС України,

за адресою: м. Сімферополь, вул. Субхі, 1, тел. (0652) 24#95#24.
Назва об’єкта та його місцезнаходження: дах казарми № 20 за генпланом військового містечка № 267 площею

10  м2, для встановлення контейнера стільникового зв’язку.  Будівля знаходиться в оперативному управлінні війсь#
кової частини 3009.

Вартість об’єктів та розмір орендної плати за базовий місяць буде визначено згідно з чинним законодавством
за висновками експертної оцінки.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря; підтримання належних

умов експлуатації та технічного стану; оплата за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві податку на
землю, відведену під об’єкт  оренди;

використання даху для встановлення контейнера стільникового зв’язку.
Заяви на участь в конкурсі приймаються протягом місяця з моменту виходу оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї інформації у «Відомостях приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає лист;заяву та конкурсні пропозиції, які містять:
назву і місцезнаходження об’єкта, який він бажає взяти в оренду; відомості про претендента (копія свідоцтва про

державну реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ і т.п. — копії засвідчити нотаріусом);
запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єк#
та; конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті.

Заяви приймаються за адресою: м. Сімферополь, вул. Субхі, 1, військова частина 3009. Додаткову інформацію
з питань проведення конкурсу можна отримати за телефоном (0652) 24#95#24.

Військова частина 3027 внутрішніх військ МВС України проводить конкурс на право
укладення договору оренди нежитлових приміщень

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина 3027 внутрішніх військ МВС України,
за адресою: 07300 Київська область, Вишгородський район, с. Н. Петрівці, тел. (04497) 94#005.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення — половина ангару № 83 (за генпланом)
площею 200 м2 під склад військового містечка у с. Н. Петрівці, Київської області Вишгородського району, що
знаходиться в оперативному управлінні військової частини 3027.

Вартість об’єктів та розмір орендної плати за базовий місяць буде визначено згідно з чинним законодавством
за висновками експертної оцінки.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів:

 виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря; підтримання нале#
жних умов експлуатації та технічного стану; оплата за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві
податку на землю, відведену під об’єкт  оренди; використання нежитлового приміщення під склад і т.п.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця з моменту виходу оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї інформації  в газеті  «Відомості  приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає лист;заяву та конкурсні пропозиції, які містять:
назву і місцезнаходження об’єкта, який він бажає взяти в оренду; відомості про претендента (копія свідоцтва

про державну реєстрацію  підприємства, копія довідки про внесення до ЄДРПО У і т. п.  — копії засвідчити
нотаріусом); запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання щодо подальшої
експлуатації об’єкта; конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті. Заяви приймаються
за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, с. Н. Петрівці, військова частина 3027. Додаткову
інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за тел. (04497) 94#005.

Військова частина 3030 внутрішніх військ МВС України проводить конкурс на право
укладення договору оренди нежитлових приміщень

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина 3030 внутрішніх військ МВС
України, за адресою: м.  Київ, проспект Повітрофлотський, 24, тел. (044) 248#28#91.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі складу № 5 (за генпланом) площею
100,5 м2 військового містечка у м. Києві, вул. Притисько#Микильська, 4 — вул. Костянтинівська, 5, що знахо#
диться в оперативному управлінні військової частини 3030.

Вартість об’єктів та розмір орендної плати за базовий місяць буде визначено згідно з чинним законодавством,
за висновками експертної оцінки.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря; підтримання належ#

них умов експлуатації та технічного стану;  оплата за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві
податку на землю, відведену під об’єкт оренди; використання нежитлового приміщення під склад, офіс і т. п.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця з моменту виходу оголошення про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї інформації  у газеті «Відомості привати$

зації».
Для участі в конкурсі претендент подає лист;заяву на конкурсні пропозиції, які містять:
назву і місцезнаходження об’єкта, який він бажає взяти в оренду; відомості про претендента (копія свідо#

цтва про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення до ЄДРПО У і т.п. — копії засвідчити
нотаріусом); запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання щодо подальшої
експлуатації об’єкта; конкурсні пропозиції надаються в окремому запечатаному конверті.

Заяви приймаються за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 24, військова частина 3030. Додаткову
інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за тел. тел. (044) 248#28#91.

ІНФОРМАЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

Телефони для довідок: 249$27$33, 275$20$07 ($ 04) $ комутатор «Міраж», внутрішній телефон 27$33

Остерська квартирно$експлуатаційна частина району Північного оперативного командування
Міністерства оборони України  проводить конкурс на право укладення договорів оренди

нерухомого військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: Остерська КЕЧ району Північного ОК, адреса: 17024,

Чернігівська обл., Козелецький р#н, с. Десна, вул. Ювілейна, 3.
Назва об’єктів та їх місцезнаходження:
нежитлові приміщення загальною площею 105 м2 гарнізонного будинку офіцерів (1976 р. побудови) у с. Десна;

нежитлові приміщення загальною площею 61 м2 вузла зв’язку (1961 р. побудови) у с. Десна; нежитлові приміщен#
ня загальною площею 121 м2 комбінату побутового обслуговування (1970 р. побудови) у с. Десна.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів:
виконання капітального та поточного ремонтів нерухомого військового майна за рахунок власних коштів оренда#

ря; сплата орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством та комунальних послуг в повному обсязі.
Телефон для довідок: (04646) 46#2#16.

Д О   В І Д О М А

Самбірська КЕЧ району проводить конкурс на право укладення договору оренди нерухомого
військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс:  Самбірська КЕЧ району адреса: м. Самбір, вул. Завок#
зальна, 13.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення загальною площею 64,0 м2  у м. Дрогобич, вул.
Хомська, 5.

Розмір орендної плати, визначено згідно з чинним законодавством, становить 280 грн. за 1 м2 (без ПДВ).
Основні вимоги до умов використання об’єкта: виконання ремонту орендного майна за рахунок власних коштів

орендаря, найбільший розмір орендної плати, використання нежитлових приміщень під магазин.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: тридцять днів з дня публікації об’яви.

Військова частина А 0140 проводить конкурс на право укладення договору оренди  нерухомого майна
Адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 6.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення у складі  п’ятьох  ізольованих  кімнат  загальною площею 191,3 м2.
Об’єкт розташований на території військової частини А 0150  за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 12.
Розмір місячної орендної плати,  визначено згідно з чинним законодавством, становить не менш як 369,35

грн. за місяць (без ПДВ).
Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта: використання розміщення громадської організації, яка не за#

ймається комерційною діяльністю.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс: по закінченню одного місяця з дати публікації.
Телефон для довідок з питань конкурсу  226#34#50.

Управління офіційних друкованих видань
Фонду державного майна України висловлює щирі співчуття

відповідальному секретарю журналу «Державний інформаційний
бюлетень про приватизацію» Коник Інні Юріївні

у зв’язку з передчасною смертю батька
КВАСНЄВСЬКОГО ЮРІЯ СТЕПАНОВИЧА.

У результаті проведення конкурсу на заміщення посади голови правління ВАТ «Вільнянський комбінат хлі$
бопродуктів» Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області визнало перемо#
жцем Колодяжного Віктора Євгеновича.


