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13 жовтня 2004 р.

№ 40(328)

ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

ÔÄÌÓ ÎÃÎËÎØÓª Ñ²ÌÄÅÑßÒ ×ÅÒÂÅÐÒÈÉ ÑÏÅÖ²ÀËIÇÎÂÀÍÈÉ ÀÓÊÖ²ÎÍ ÇÀ ÃÐÎØÎÂ² ÊÎØÒÈ
Çàÿâè íà ñ³ìäåñÿò ÷åòâåðòèé ñïåö³àë³çîâàíèé àóêö³îí çà ãðîøîâ³  êîøòè áóäóòü ïðèéìàòèñÿ ç 2 äî 11 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó

Â³ííèöüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ãîãîëÿ, 10, ì. Â³ííèöÿ, 21018

òåë. (0432) 32-16-36

Âîëèíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Øîïåíà, 12, ì. Ëóöüê, 43025

òåë. (0322) 4-21-28

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

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

ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, 49038

òåë. (056) 779-30-74, ôàêñ 779-32-83

Äîíåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ïîñòèøåâà, 36, ì. Äîíåöüê, 83086

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

Æèòîìèðñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ðèëüñüêîãî, 9, ê. 220, ì. Æèòîìèð, 10014

òåë. (0412) 41-84-98

Çàêàðïàòñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ñîáðàíåöüêà, 60, ì. Óæãîðîä, 88005

òåë. (0312) 61-67-65

Çàïîð³çüêèé àóêö³îííèé öåíòð

ïðîñï. Ëåí³íà, 105, ì. Çàïîð³ææÿ, 69095

òåë. (0612) 13-50-62

Àäðåñè àóêö³îííèõ öåíòð³â
²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Âàñèë³ÿíîê, 48, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 76019

òåë. (03422) 2-31-16

Êè¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. ×åðâîíîòêàöüêà, 42, 2-é ïîâåðõ, ì. Êè¿â, 02094

òåë. (044) 552-72-55

Ê³ðîâîãðàäñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ê. Ìàðêñà, 55, ì. Ê³ðîâîãðàä, 25006

òåë. (0522) 24-43-15

Êðèìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ðóñüêà, 103à, ì. Ñ³ìôåðîïîëü, 95048

òåë. (0652) 44-27-69

Ëóãàíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Îêòÿáðñüêà, 43, ì. Ëóãàíñüê, 91055

òåë. (0642) 52-72-12

Ëüâ³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Àê. Ñàõàðîâà, 46à, ì. Ëüâ³â, 79012

òåë. (0322) 97-05-41

Ìèêîëà¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Â. Ìîðñüêà, 45, îô. 33, ì. Ìèêîëà¿â, 54030

òåë. (0512) 35-03-02

Îäåñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Âåëèêà Àðíàóòñüêà, 15, ì. Îäåñà, 65107

òåë. (048) 728-72-23

Ïîëòàâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Æîâòíåâà, 43, ì. Ïîëòàâà, 36003

òåë. (05322) 2-57-91, 2-56-57

Ð³âíåíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, ì. Ð³âíå, 33000

òåë. (0362) 22-23-62

Ñóìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Äçåðæèíñüêîãî, 17, ì. Cóìè, 40022

òåë. (0542) 25-21-42

Òåðíîï³ëüñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ñ. Áàíäåðè, 34, ì. Òåðíîï³ëü, 46008

òåë. (0352) 25-17-58

Õàðê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Øàò³ëîâà Äà÷à, 4, ì. Õàðê³â, 61145

òåë. (0572) 14-09-79

Повідомляємо, що:
акції ВАТ «ФАВОРИТ» (ЄДРПОУ 2042356) не забезпечені майном унаслідок

рішення арбітражного суду Донецької області від 20.11.2000 № 1/103 щодо
стягнення боргів на майно боржника;

по ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (ЄДРПОУ 375906)
згідно з ухвалою господарського суду Донецької області від 29.03.2004  № 15/24Б
поновлено провадження у справі про банкрутство;

ВАТ «КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР» (ЄДРПОУ 292238) згідно з ухвалою
господарського суду Донецької області від 09.07.2003 № 5/145Б порушено
справу про банкрутство;

ВАТ «АЗОВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 414411) згідно з ухвалою господарського суду
Донецької області від 01.06.2004 № 42/97Б порушено справу про банкрутство,
а згідно з ухвалою господарського суду Донецької області від 30.06.2004 введено
процедуру розпорядження майном боржника;

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

ВАТ «БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНО*ДОПОМІЖНОГО УСТАТКУВАННЯ
ТА ТРУБОПРОВОДІВ» (ЄДРПОУ 109398) згідно з ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від 11.05.2004 № 15/27/04 порушено справу про
банкрутство;

ВАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦУКРО*РАФІНАДНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 372405) згідно
з ухвалою господарського суду Житомирської області від 10.06.2004 № 4/9 «Б»
запроваджено процедуру санації боржника;

ВАТ «ПТАХОФАБРИКА УЖГОРОДСЬКА» (ЄДРПОУ 845660) згідно з ухвалою
господарського суду Закарпатської області від 16.02.2004 № 10/216%6/116 порушено справу
про банкрутство та зупинено процес приватизації, а згідно з ухвалою господарського суду
Закарпатської області від 10.08.2004 зупинення процесу приватизації відмінено;

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

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

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

ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ» (ЄДРПОУ 14307268) згідно
з ухвалою господарського суду Луганської області від 29.01.2004 № 10/141б введено
процедуру санації боржника;

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

ВАТ «БЛАГОДАТНЕ» (ЄДРПОУ 413386) згідно з ухвалою господарського суду
Одеської області від 02.04.2004 № 32/42%04%2136 порушено справу про
банкрутство та введено процедуру розпорядження майном боржника;

ВАТ «КЕГИЧІВКА» (ЄДРПОУ 486356) згідно з постановою господарського
суду Харківської області від 24.03.2004 № Б%31/145%03 визнано банкрутом та
відкрито ліквідаційну процедуру;

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

ВАТ «СЕЛИЩАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 373468) згідно з
ухвалою господарського суду Черкаської області від 05.03.2004
№ 01/786 порушено справу про банкрутство та введено процедуру
розпорядження майном боржника;

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

ВАТ «МАТУСІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 373575) згідно з
постановою арбітражного суду Черкаської області від 27.04.2001 № 08/3878
визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру, а згідно з ухвалою
господарського суду Черкаської області від 23.07.2003 продовжено строк
ліквідаційної процедури.

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

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

До уваги учасників 74�го спеціалізованого аукціону за грошові кошти (САГК),
заяви на який будуть прийматися з 2 до 11 листопада 2004 року

Перерахування грошових коштів для участі в САГК здійснюється з поточних
рахунків учасників аукціону на поточний рахунок ДАК «НМАЦ» № 26046301240442
у Київському міському відділенні Промінвестбанку, МФО 322250, код 20064284 у
терміни з 2 до 11 листопада 2004 року.

Для забезпечення можливості повернення коштів (у разі потреби) рахунок
заявника має зберігатися протягом усього терміну проведення та підбиття підсумків
аукціону.

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

Визначення переможців аукціону та повернення коштів здійснюється у порядку
та в терміни, передбачені чинним законодавством.

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

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

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

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

Інформацію щодо зберігачів можна отримати за місцем подання заяви у
філіях ДАК «НМАЦ».

Õåðñîíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Óøàêîâà, 25, îô. 412, ì. Õåðñîí, 73000

òåë. (0552) 26-27-34

Õìåëüíèöüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Òåàòðàëüíà, 4, ì. Õìåëüíèöüêèé, 28017

òåë. (0382) 71-21-61, ôàêñ 71-21-60

×åðêàñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Áëàãîâ³ñíà, 213/1, ì. ×åðêàñè, 18300 ÌÑÏ

òåë. (0472) 54-01-02, ôàêñ 37-45-14

×åðí³âåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ë. Êîáèëèö³, 21à, ì. ×åðí³âö³, 58001,

òåë. (0372) 51-16-91

×åðí³ã³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Êè¿âñüêà, 14à, ì. ×åðí³ã³â, 14005

òåë. (0462) 10-15-33

Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â

âóë. Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 15, ì. Êè¿â, 02002

ôàêñ (044) 516-52-55, òåë. 552-10-26

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

У вступному слові М. В. Чечетов
зазначив, що і початковий План
надходження коштів від приватизації на
2004 р. (2,1 млрд грн.), і скоригований (5,2
млрд грн.) уже перевиконано — до
бюджету надійшло майже 8,5 млрд грн.,
тобто на 3,3 млрд грн. більше, ніж
заплановано. Згідно з Бюджетним
кодексом України розподіл надходжень
понад плану від приватизації має бути
оформлений постановою Кабінету
Міністрів України та погоджений з
Комітетом з питань бюджету Верховної
Ради України. Уже затверджені видатки
майже на 4 млрд грн., тобто на 0,7 млрд грн. більше, ніж
фактично надійшло. «І ці 0,7 млрд грн. будуть у бюджеті
у листопаді — грудні за рахунок продажу пакета акцій
відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
«Краснодонвугілля»,— наголосив Голова ФДМУ. Але
про це трохи згодом.

Вагомою складовою роботи ФДМУ є передача в
оренду державного майна та управління корпоративними
правами у відкритих акціонерних товариствах, де є
державна частка.

За 8 міс. 2004 р. від оренди державного майна вже
надійшло 115 млн грн. при плані майже 165 млн грн. За

зв’язку з тим, що пакети акцій, на які нараховують
дивіденди, підлягають продажу у цьому і наступному роках.

Третя складова надходження коштів до бюджету від
ФДМУ — це надходження від оренди державного майна.
У 2005 р. передбачається одержати від оренди 160 млн
грн. База оренди також скорочується, оскільки Верховна
Рада України внесла зміни до законодавства, згідно з
якими передавати в оренду підприємства, які не підлягають
продажу, заборонено.

М. В. Чечетов не має сумніву щодо потенціалу ФДМУ,
який дасть змогу виконати поставлене завдання.

Далі було прокоментовано ситуацію щодо продажу
60%?вого пакета акцій ВАТ «Краснодонвугілля»,
початкова ціна якого становить 705 136,80 тис. грн. Проте
у цьому році початкова ціна багатьох об’єктів не збігалася
з ціною продажу. Наприклад, початкова ціна ВАТ
«Криворізький гірничо?металургійний комбінат
«Криворіжсталь» становила 3 806 млн грн., а ціна продажу
— 4 260 млн грн., тобто ціна продажу перевищила стартову
більш як на 450 млн грн.; ціна продажу ВАТ «ДХК
«Павлоградвугілля» перевищила стартову  майже на 250
млн грн. До речі, пілотний проект з роздержавлення ВАТ
«ДХК «Павлоградвугілля» було взято за основу
продажу ВАТ.

За прогнозом Голови ФДМУ, ціна продажу пакета акцій
ВАТ «Краснодонвугілля» становитиме понад 1 млрд грн.,
тобто ціна проекту з продажу цього пакета перевищить 2
млрд грн. (ціна пакета акцій і щонайменше 1 млрд грн., які
покупець зобов’язаний внести на розвиток шахтного
фонду згідно з жорсткими фіксованими умовами
конкурсу). ФДМУ сподівається, що цей проект буде

ВИСТАВЛЕНО НА ПРОДАЖ 60 %�вий ПАКЕТ АКЦІЙ ВАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»
попередніми розрахунками,
від орендної плати до кінця
року має надійти грошових
коштів на суму 169 млн грн.,
тобто і цей план буде виконано.

У поточному році
дивідендів має надійти на суму
448 млн грн. Фактично вже
надійшло 346 млн грн. з
випередженням графіка. Від
НАК «Нафтогаз України» до
кінця року надійде ще 102 млн
грн., тобто план буде виконано.

Далі М. В. Чечетов
зупинився на перспективах
приватизації у наступному
році.

У поточному році до
державного бюджету має

надійти  від приватизації 9,3 млрд грн. Надходження від
приватизації у 2005 р. заплановані на рівні 4 млрд грн.
Здавалося, потрібно було б збільшувати надходження від
приватизації, проте, за словами Голови ФДМУ, професійні
економісти розуміли, що для підняття економіки потрібен
лише імпульс, а далі запрацюють інші механізми
надходження коштів. Цей імпульс, який потрібен був саме
зараз, і надала приватизація у поточному році.

Відповідно до проекту державного бюджету на 2005 р.
планується надходження дивідендів на пакети акцій, які
перебувають у державній власності, на суму  близько 300
млн грн. Цю суму зменшено порівняно з поточним роком у

реалізовано не гірше, ніж проект з приватизації ВАТ
«ДХК «Павлоградвугілля».

Далі М. В. Чечетов зупинився на створенні
вертикально?інтегрованої компанії (ВІНК). ВІНК має
створюватися на базі НАК «Нафтогаз України». ФДМУ
згідно з указом Президента України щодо створення
ВІНК передав 43%?вий пакет акцій ЗАТ «Укртатнафта»
до НАК «Нафтогаз України». Оцінку 25%?вого пакета
акцій ВАТ «Нафтопереробний комплекс «Галичина»,
який також має бути переданий, поки що оцінювачем
загальмовано, тому ФДМУ намагався розірвати з ним
договір  про оцінку цього пакета акцій. Проте судовим
рішенням було заборонено розірвання договору. Для
прискорення процесу паралельно було оголошено
конкурс з визначення оцінювача, який мав оцінювати
25%?вий пакет акцій після розірвання зазначеного
договору. Але новим рішенням суду були заборонені
будь?які конкурси з оцінки пакета акцій ВАТ
«Нафтопереробний комплекс «Галичина». ФДМУ подав
апеляції щодо цих судових рішень. У разі позитивного
судового рішення відбудеться  конкурс з відбору
оцінювача для проведення  оцінки пакета акцій, який і
буде передано до НАК «Нафтогаз України» для
формування статутного фонду ВІНК. Проте, на думку
Голови ФДМУ, маючи 43%?вий пакет акцій ЗАТ
«Укртатнафта», можна створювати ВІНК у два етапи:
спочатку на базі зазначеного пакета акцій, а потім
приєднати 25%?вий пакет акцій  ВАТ «Нафтопереробний
комплекс «Галичина».

Наприкінці зустрічі М. В. Чечетов відповів на
численні запитання журналістів.

Підготував Михайло ФЕДОРЕЦЬ
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ВАТ «ПОДІЛЬСЬКАГРОХАРЧОРЕМБУД», 21100, М.
ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 78, тел.35�11�17,
35�35�77

СВАТ «ВІННИЦЯ�СОРТНАСІННЄОВОЧ», 21050, М.
ВІННИЦЯ, ВУЛ.  МАКСИМОВИЧА, 4, тел.321807

ВАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН», 23130, ВІННИЦЬКА ОБЛ.,
ЖМЕРИНСЬКИЙ Р�Н, СМТ БРАЇЛІВ, тел.22034

ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,
94000, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. КОПЕР�
НИКА, 24
ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,
94105, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. БРЯНКА, ВУЛ. ЩЕТИНІ�
НА, 7, тел.51356

ВАТ «ТРЕСТ «СВЕРДЛОВСЬКШАХТОБУД», 94800, ЛУ�
ГАНСЬКА ОБЛ., М.СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ. КОСІОРА,1
ВАТ «ЛУЧЕЗАРНИЙ», 94623, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., АНТ�
РАЦИТІВСЬКИЙ Р�Н, С. МАЛОМИКОЛАЇВКА, ВУЛ.
ЮВІЛЕЙНА, 3
ВАТ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ», 91000, М.
ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ВАТУТІНА, 89А, тел.553030
ВАТ «КРЕМІНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ�
СТВО 10910», 92900, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. КРЕМІННА,
ПЛ.  ПІОНЕРСЬКА, 1, тел.92661
ВАТ «КРАСНОДОНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА», 94470,
ЛУГАНСЬКА ОБЛ., КРАСНОДОНСЬКИЙ Р�Н, С. НОВО�
ГАННІВКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 1, тел.24248
ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ»1,
94000, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ШИРО�
КА, 5, тел.65272
ВАТ «СВІТЛОФОР», 91047, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ГАС�
ТЕЛЛО, 40, тел.540128

ВАТ «БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНО�ДОПОМІЖНО�
ГО УСТАТКУВАННЯ ТА ТРУБОПРОВОДІВ», 51909,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,
3�Й БАГЛІЙСЬКИЙ ПРОВУЛОК,1, тел.71421
ВАТ « ПЛЕМЗАВОД «ЛЮБОМИРІВКА», 51663, ДНІПРО�
ПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
Р�Н, С. СОКОЛІВКА, ВУЛ. ГВОЗДОВСЬКОГО, 1,
тел.8218�31829
ВАТ «МЕЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
52900, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МЕЖІВСЬКИЙ
Р�Н,СМТ МЕЖОВА, ВУЛ. К. МАРКСА,1, тел.
8230�93706
ВАТ «ПЕРЕЩЕПИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», 51220, ДНІПРО�
ПЕТРОВСЬКА ОБЛ., НОВОМОСКОВСЬКИЙ Р�Н, СМТ
ПЕРЕЩЕПИНЕ, ВУЛ. ВАТУТІНА,11, тел.77296
ВАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТ�
ВА»2, 51917,  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОД�
ЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ.  АНОШКІНА,181, тел.46482

ВАТ «ТОРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ШАХТ�
НОГО КРІПЛЕННЯ», 86640, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.
ТОРЕЗ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1, тел.33285
ВАТ «КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР», 87040, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,
ВОЛОДАРСЬКИЙ Р�Н, С. КАЛЬЧИК, тел.94�170

ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
84617, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М. ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬ�
НО�МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА,18,
тел.44428
ВАТ «АЗОВСЬКИЙ», 87513, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,  М. МА�
РІУПОЛЬ, ЖОВТНЕВИЙ Р�Н, ТЕРИТОРЯ РАДГОСПУ,
тел.385835
ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМЕНІ ЧКАЛОВА», 86052,
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ЯСИНУВАТСЬКИЙ Р�Н, С�ЩЕ НЕТАЙ�
ЛОВЕ, тел.53335
ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «РОЗОВСЬКИЙ», 87110, ДО�
НЕЦЬКА ОБЛ., НОВОАЗОВСЬКИЙ Р�Н, М. НОВО�
АЗОВСЬК, ВУЛ. 60�РІЧЧЯ СРСР, 84, тел.21352,22364
ВАТ «ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО
ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ», 85520, ДО�
НЕЦЬКА ОБЛ., ВЕЛИКО�НОВОСІЛКІВСЬКИЙ Р�Н,СМТ
В. НОВОСІЛКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО,45, тел.9�11�74
ВАТ «МАКІЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
86180, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М. МАКІЇВКА,С�ЩЕ
ТРУБНЕ, ГІРНЯЦЬКИЙ Р�Н, тел.95677
ВАТ «КРАМАТОРСЬКЖИТЛОБУД», 84331, ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 69, тел.3�45�13
ВАТ «ФАВОРИТ», 84500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. АР�
ТЕМІВСЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО,62, тел.62424

ВАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦУКРО�РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»,
13304, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. ЧЕР�
ВОНА, 63, тел.92242

ВАТ «ПТАХОФАБРИКА «УЖГОРОДСЬКА», 89423,
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., УЖГОРОДСЬКИЙ Р�Н,С. КОН�
ЦОВЕ, тел.27971

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕХ�
НІЧНИХ ВОДОЙМИЩ, ОЧИСНИХ
СПОРУД ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ
(�;13.6)
ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ОВО�
ЧЕВИХ, БАШТАННИХ КУЛЬТУР,
КОРМОВИХ КОРНЕПЛОДІВ ТА
ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ
(�;191.8)
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ (�;204.7)

ВИРОБНИЦТВО КРАНІВ ТА БУ�
ДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
(�;503)
ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛО�
КРЕПІВ ГІРНИЧО�ШАХТНОГО
ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАПЧАСТИН,
РЕМОНТ ГШО (�;395)
ПІДРЯДНІ РОБОТИ (�;1015)

ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОС�
ПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (�;88)

ВИРОБНИЦТВО ДРУКОВАНОЇ
ПРОДУКЦІЇ (�;683.5)
ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ (�;4.4), (�;0)

АВТОПОСЛУГИ, РЕМОНТ С/Г
ТЕХНІКИ, ЛІНІЙНО�МОНТАЖНІ
РОБОТИ (�;180)
ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИ�
ВАННЯ (�;469.6)

МОНТАЖНІ РОБОТИ, МАРКЕ�
ТИНГ (�;852.6)

ВИРОБНИЦТВО ТРУБОПРО�
ВОДІВ, ТНС (�;128.2)

М
,
ЯСНЕ ТА МОЛОЧНЕ СКОТАР�

СТВО (�;1195)

ПРИЙМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПО�
ПЕРЕДНЄ ОБРОБЛЕННЯ ЗЕРНО�
ВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
(�;21.3)
ЗАГОТІВЛЯ, ОПТОВА ТОРІВЛЯ
ЗЕРНОМ ТА КОРМАМИ ДЛЯ
ТВАРИН (�;16133)
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕС�
ТАВРАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
(�;2001)

ВИГОТОВЛЕННЯ ШАХТНОГО
КРІПЛЕННЯ (�;592.5)

ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
НЕРУДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МА�
ТЕРІАЛІВ (�;518.6)
БОРОШНО ПШЕНИЧНЕ (�;238.1)

ВИРОБНИЦТВО ПЛОДОВО�ЯГІД�
НОЇ ПРОДУКЦІЇ (�;14)

МОЛОКО, М’ЯСО, РОСЛИННИЦ�
ТВО (�;52.3), ПОСЛУГИ (�;137.3)

ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ
ВИСОКОКЛАСНОГО ПЛЕМІННО�
ГО МОЛОДНЯКА ОВЕЦЬ (�;155)
СПЕРМА ВРХ, ХРЯКІВ (�;51.2),
ТВАРИННИЦТВО (ЦН�264;11),
ІНШЕ (�;0.4)

ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЯ
БОРОШНА (�;4614.8)

ОРЕНДА ПРИМІЩЕНЬ (�;47.3)

РЕМОНТ ТА ВИРОБНИЦТВО
ТАРИ (�;0)

ПРОДУКЦІЯ НЕ ВИРОБЛЯЛАСЬ
(�;0)

РОЗВЕДЕННЯ ПТИЦІ (�;125.2)

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

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

12230,6 Так 0,25 0,25 4892243 1223,06075 10,00 11,23 За 6міс. 2004р. 42 19063,2 46,35 8836,1 �315,8 109,3 13,5 204,7

5852,975 Так 0,25 0,25 2292680 573,17 9,79 127,411 За 6міс. 2004р. 131 9817 60,50 5939 �401 713 3047 503

3544,00925 Так 0,25 0,25 1272096 318,024 8,97 14,7 За 6міс. 2004р. 288 23713 63,98 15171 �2364 5451 11899 395

1808,776 Так 0,25 0,25 553821 138,45525 7,65 22,8789 За 6міс. 2004р. 275 22303 58,14 12967 �1324 2625 6281 1015

7646,023 Так 0,25 0,25 3058392 764,598 10,00 3661,4 За 6міс. 2004р. 30 9218 53,05 4890 �33 4 1222 88

438,69 Так 0,25 0,25 132103 33,02575 7,53 1,098 За 6міс. 2004р. 66 3929,8 46,93 1844,2 �47 103,7 103,6 683,5

171,1605 Так 0,25 0,25 32646 8,1615 4,77 4,5 За 6міс. 2004р. 5 632,2 92,11 582,3 0 144,1 104,8 4,4

4989,815 Так 0,25 0,25 199593 49,89825 1,00 10,38 За 6міс. 2004р. 139 5313 88,41 4697 49 317 810 180

7065,413 Так 0,25 0,25 2825522 706,3805 10,00 11,1184 За 6міс. 2004р. 140 11545,7 59,79 6902,7 0 181,8 2985 469,6

4314,887 Так 0,25 0,25 1725764 431,441 10,00 1,22 За 6міс. 2004р. 93 2167,6 55,44 1201,7 �17,1 986,8 393,3 852,6

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

7211,9 Так 0,25 0,25 4519780 1129,945 15,67 3964,5 За 6міс. 2004р. 176 12532 63,33 7937 �80 120 89 1195

2262 Так 0,25 0,25 904640 226,16 10,00 19,06 За 12міс. 2003р. 2 1732,3 65,59 1136,3 �1726 6769 1860,2 21,3

719,284 Так 0,25 0,25 739485 184,87125 25,70 15,3 За 6міс. 2004р. 66 5494,5 48,24 2650,3 1073,4 10026 7679,7 16133

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

2444,14225 Так 0,25 0,25 879977 219,99425 9,00 15,4 За 6міс. 2004р. 70 17652 71,50 12621 �149,3 2233 2452 592,5

1040,1 Так 0,25 0,25 146040 36,51 3,51 140,418 За 6міс. 2004р. 118 17541,5 74,49 13066,5 �583,1 350,3 5483,6 518,6

1997,932 Так 0,25 0,25 399589 99,89725 5,00 5,75 За 6міс. 2004р. 3 5287,5 61,62 3257,9 �104,2 913,5 1193,9 238,1

512,731 Так 0,25 0,25 105032 26,258 5,12 171,15 За 9міс. 2003р. 15 4215,6 63,06 2658,5 �278,2 69,8 1264,4 14

10366,1 Так 0,25 0,25 4145800 1036,45 10,00 2521 За 6міс. 2004р. 63 23954 61,55 14743,2 3,1 48,2 1688,1 189,6

8379,877 Так 0,05 0,05 15213860 760,693 9,08 17302 За 6міс. 2004р. 106 32137 68,09 21882 17 657 2370 155

254,689 Так 0,25 0,25 61116 15,279 6,00 50 За 6міс. 2004р. 19 569,4 77,27 440 1,6 68,9 17,9 62,6

4319,373 Так 0,25 0,25 863874 215,9685 5,00 1,9342 За 6міс. 2004р. 66 11425,7 74,11 8467,9 �503,2 4952,4 2003 4614,8

23,5 Ні 0,25 4,8025 9400 2,35 10,00 10,4315 За 6міс. 2004р. 26 2272,4 43,72 993,6 �352,4 299,7 701,9 47,3

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

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

5932,16 Так 0,25 0,25 2286052 571,513 9,63 79 За 6міс. 2004р. 74 28067 80,73 22659 �315,1 171 1058 125,2
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ВАТ «ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ�
СТВО 12329»3, 69008, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВДЕН�
НЕ ШОСЕ, 66, тел.346451
ВАТ «КАМ’ЯНСЬКО�ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СОРТНАСІННЄОВОЧ», 71300, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.,
КАМ’ЯНСЬКО�ДНІПРОВСЬКИЙ Р�Н, М. КАМ’ЯНКА�
ДНІПРОВСЬКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 103, тел.24035»

ВАТ «ГАЛИЧЦУКОР», 77133, ІВАНО�ФРАНКІВСЬКА
ОБЛ., ГАЛИЦЬКИЙ Р�Н, С. ЗАДНІСТРЯНСЬКЕ, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 1, тел.2�16�07
ВАТ «ПРИКАРПАТТЮТЮН», 78315, ІВАНО�ФРАНКІ�
ВСЬКА ОБЛ., СНЯТИНСЬКИЙ Р�Н, С.ЗАБОЛОТІВ, ВУЛ.
МЛИНСЬКА, 12, тел.2�21�85

ВАТ «КАГАРЛИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», 09200, КИЇВСЬКА
ОБЛ., М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 95, тел.51457
ВАТ «БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ», 7800, КИЇВСЬ�
КА ОБЛ., СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 3,
тел.5�26�53
ВАТ «ІВАНКІВСЬКА «РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ», 255300,
КИЇВСЬКА ОБЛ., СМТ  ІВАНКІВ, ВУЛ.  ІВАНА ПРОСКУ�
РИ, 75А, тел.5�15�03
ВАТ «МАКАРІВСЬКА «СІЛЬГОСПХІМІЯ», 08000, КИЇ�
ВСЬКА ОБЛ., МАКАРІВСЬКИЙ  Р�Н, С. КАЛИНІВКА,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 109, тел.33644

ВАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ», 25006, М.КІРОВОГРАД,
ВУЛ. МУРМАНСЬКА, 37, тел.55�36�83»

ВАТ «КРЫМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ», 98213, АРК, ЛЕ�
НІНСЬКИЙ Р�Н, М.ЩОЛКІНЕ, СТРОЙБАЗА, тел.2�23�96

ВАТ «РОДНІКИ», 57134, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.,МИКО�
ЛАЇВСЬКИЙ Р�Н,С�ЩЕ ВЕСНЯНЕ, тел.333262

ВАТ «БЛАГОДАТНЕ», 67452, ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬ�
НЯНСЬКИЙ Р�Н, СМТ ЛИМАНСЬКЕ, ВУЛ. МЕХАНІЧ�
НА, 2, тел.3�10�37

ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ
БУДІВНИЦТВА», 35700, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ЗДОЛ�
БУНІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 4, тел.2101

ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД», 40005,
СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ.ПРИВОКЗАЛЬНА, 4,
тел.220137

ВАТ «БУРЯКОРАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ», 40324,
СУМСЬКА ОБЛ., СУМСЬКИЙ Р�Н, С.ХРАПІВЩИНА,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2А, тел.291551
ВАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
42070, СУМСЬКА ОБЛ.,РОМЕНСЬКИЙ Р�Н, С. БІЛО�
ВОДИ, П/В БОБРИК, тел.93807
ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД»,
41600, СУМСЬКА ОБЛ., М.КОНОТОП, ВУЛ. КОТЛЯ�
РЕВСЬКОГО, 1, тел.42232

ВАТ «КЕГИЧІВКА», 64032, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ,
КЕГИЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. КРАСНЕ, тел.2�16�84
ВАТ «ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО
ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»,
64400, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ Р�Н, СМТ
ЗАЧЕПИЛІВКА, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 15, тел.51�257
«ВАТ «АГРОБІЗНЕС�НВ», 63200, ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,
НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р�Н, СМТ НОВА ВОДОЛАГА, ВУЛ.
ЗАЛІЗНИЧНА, 1, тел.222�49

ВАТ « МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ», 75100,
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИС�
ЛОВА, 1, тел.23801
ВАТ «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК», 75100, ХЕРСОНСЬКА
ОБЛ., М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1,
тел.233�01
ВАТ «ТРАНСПОРТНИК», 75100, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М.
ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1
ВАТ «МЕТАЛІСТ», 75100, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М. ЦЮ�
РУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, тел.23801

ВАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИ�
РОБІВ», 30036, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. СЛАВУТА,
ВУЛ. ЧАПАЄВА, 2, тел.2�20�55
ВАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ�ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТ�
РОН»4, 32300, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. КАМ’ЯНЕЦЬ�
ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ХАРЧЕНКА, 22Б, тел.3�33�12

ВАТ «СЕЛИЩАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 19400,
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КОРСУНЬ�ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Р�Н, С. СЕЛИЩЕ, тел.2�03�88

АВТОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
(�;6389.9)

ЗАГОТІВЛЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ НА�
СІННЯ (�;0.5)

ВАПНО ТОВАРНЕ І ІНШЕ (�;92.8),
ІНШІ (�;2080.8)

ФЕРМЕНТАЦІЯ ТЮТЮНУ, ОПТО�
ВА ТОРГІВЛЯ ТЮТЮНОВИМИ
ВИРОБАМИ (�;1364.1)

ЗБЕРЕЖЕННЯ, СУШІННЯ ТА
ОЧИЩЕННЯ ЗЕРНА (�;�)
АГРОХІМІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАН�
НЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ (�;741.8)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПО�
СЛУГИ (�;23.2)

НАДАННЯ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКО�
ГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМ�
СТВАМ (�;47.1)

РИБОПРОДУКЦІЯ, ПЕРЕРОБ�
ЛЕННЯ СОЇ, ВИРОБНИЦТВО КРУ�
ПИ, МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ (�;26.8)

БУДІВЕЛЬНО�МОНТАЖНІ РО�
БОТИ ТЕПЛОПРОВОДІВ (�;113.8)

ВИРОБНИЦТВО ЯЄЦЬ (�;1077.1)

ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА, ОВОЧІВ,
ПЛОДІВ ТА ВИНОГРАДАРСТВО
(�;40.8)

НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІ�
КИ В КОРИСТУВАННЯ ПІДПРИЄ�
МСТВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ
(�;160)

ТЕПЛОЕНЕРГІЯ (�;18.7), ВИРОБ�
НИЦТВО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ
(�;44.2), ВИРОБНИЦТВО ТА РЕА�
ЛІЗАЦІЯ ЦУКРУ (�;335.1)
ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА, НАСІННЯ
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ (�;1758.6)

ЗАГОТІВЛЯ І ЗБЕРІГАННЯ ЗЕР�
НОВИХ КУЛЬТУР (�;8618.3)

ВИРОБНИЦТВО ВІКОННИХ ТА
ДВЕРНИХ БЛОКІВ (�;337.62),
ІНШІ СТОЛЯРНІ ВИРОБИ ТА ПО�
СЛУГИ (�;59.58)

КОНЯРСТВО, М’ЯСНЕ ТА МОЛОЧ�
НЕ СКОТАРСТВО, ТОРГІВЛЯ (�;0)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПО�
СЛУГИ, КРІМ ВЕТЕРИНАРНИХ
(�;5.2)

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ
КУЛЬТУР, ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
(�;83.1)

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ І
СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
(�;102.3)
КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ
ВОДОПОСТАЧАННЯ (�;227.5)

АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕН�
НЯ (�;0)
ОБРОБЛЕННЯ  МЕТАЛУ (�;74.2)

                          —

ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ, МЕДИЧНІ
ЛІЖКА, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА
ІНШЕ (�;1320.2)

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ (�;0)

В

В

В

В

В

В

В

В

В
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[05533112]

[04788522]

[20900183]

[00413386]

[01353663]

[00372925]

[00386991]

[00955851]

[01350156]

[00486356]

[05491089]

[05491161]

[14312499]

[30704866]

[30704892]

[30704929]

[01373341]

[22776959]

[00373468]

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

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

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

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

2104,9 Так 0,25 0,25 675542 168,8855 8,02 19,72 За 6міс. 2004р. 117 0 0,00 0 �892,5 1023,1 2141,9

653,431 Так 0,25 0,25 56907 14,22675 2,18 6,3 За 6міс. 2004р. 16 624,6 64,60 403,5 �164,9 223,5 255,6 741,8

268,973 Так 0,25 0,25 107580 26,895 10,00 5,24 За 6міс. 2004р. 51 2638,7 56,77 1498 �29,5 176,5 87,7 23,3

1931,308 Так 0,25 0,25 772530 193,1325 10,00 4,1 За 6міс. 2004р. 47 2847,6 57,82 1646,4 �21,8 99 86,2 47,1

22494,7 Так 0,25 0,25 8998000 2249,5 10,00 20 За 6міс. 2004р. 19 2807,3 59,58 1672,7 �98,3 405,4 193,1 26,8

457,06 Так 0,25 0,25 100692 25,173 5,51 4,04 За 6міс. 2004р. 12 3270,6 50,07 1637,8 �31,4 751,1 696,9 113,8

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

4809,3 Так 0,25 0,25 1622667 405,66675 8,44 2202 За 6міс. 2004р. 4 7455,7 58,12 4332,9 �3124 129,5 2600,1 40,8

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

14388,336 Так 0,25 0,25 5754854 1438,7135 10,00 32,62 За 6міс. 2004р. 127 6850 89,55 6134 �572 296 573 398

2898,253 Так 0,25 0,25 1054340 263,585 9,09 4636 За 6міс. 2004р. 348 9106,9 61,12 5566,3 �69,4 399,5 526,1 1758,6

3043,269 Так 0,25 0,25 1266292 316,573 10,40 6 За 6міс. 2004р. 202 24120 59,41 14330,5 60,1 12642 2975,4 8618,3

2394,302 Так 0,25 0,25 953452 238,363 9,96 6,51 За 6міс. 2004р. 73 4646,2 57,87 2688,9 0 213,8 865,4 397,2

4032,08 Так 0,25 0,25 1610080 402,52 9,98 6829,2 За 6міс. 2004р. 3 26536,8 53,59 14222,3 0 533,5 1463,9 0

3727,717 Так 0,25 0,25 679800 169,95 4,56 10,85 За 6міс. 2004р. 7 4528,4 50,51 2287,4 �89,2 198,9 72,8 5,2

5258,951 Так 0,25 0,25 678800 169,7 3,23 16,3 За 6міс. 2004р. 17 6511,2 54,50 3548,3 �103,1 709,3 299,2 83,1

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

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

2131,8 Так 0,25 0,25 701616 175,404 8,23 2,49 За 6міс. 2004р. 10 2035,2 41,41 842,7 �257,3 13,8 107,1 0

1006 Так 0,25 0,25 200 0,05 0,00 0,63 За 6міс. 2004р. 16 1495,4 50,49 755,1 �30,2 20,1 15,8 74,2

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

39866,4 Так 0,25 0,25 7879114 1969,7785 4,94 17,16 За 6міс. 2004р. 407 69475,3 66,67 46319,5 �794,9 323,1 2229,4 1320,2

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

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
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Продовження таблиці

Наяв%

ність

індек%

сації

ОФ на

01.01.95

Номі%

нальна

ціна

акції,

грн.

Назва ВАТ, створеного в процесі приватизації

(корпоратизації), юридична адреса та телефон

Розмір

статут%

ного

фонду,

тис. грн.

Код за

ЄДРПОУ

Кіль%

кість

пра%

ців%

ників,

чол.

Знос

основ%

них

фондів,

%

Баланс.

при%

буток за

звітн.

період,

тис. грн.

Обсяг

продук%

ції,

тис. грн.

Баланс.

вартість

основ%

них

фондів,

тис. грн.

Забор%

гова%

ність

дебітор%

ська,

тис. грн.

Забор%

гова%

ність

креди%

торська,

тис. грн.

Площа

зе%

мель%

ної

ділян%

ки, га

Основні види продукції

(послуг) (натуральні

показники; грошові

показники, тис. грн.)

Знос

основ%

них

фондів,

тис. грн.

Звітний період

Група,

до якої

нале%

жить

під%

приєм%

ство

Почат%

кова

ціна

акції,

грн.

Пакет, запропонований

до продажу

Кількість

запропо%

нованих

акцій,

шт.

Вартість

за но%

міналом,

тис. грн.

%

статут%

ного

фонду

ВАТ «МАТУСІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 20600,
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ШПОЛЯНСЬКИЙ Р�Н, С. МАТУСІВ,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, тел.631096
ВАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 19200,
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЖАШКІВ, ВУЛ. РАДГОСПНА, 7,
тел.2�16�73
ВАТ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БЕРЕЗИНО», 19273, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЖАШКІВСЬ�
КИЙ Р�Н, С. ЧЕРВОНИЙ КУТ, тел.4�92�98
ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛІО�
РАТОР», 18003, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. МОЛОТКОВА, 87,
тел.640409
ВАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД�
ПРИЄМСТВО 17147», 19500, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М.
ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 39, тел.2�21�23
ВАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ�
СТВО 17143», 19800, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., СМТ ДРАБО�
ВО�БАРЯТИНСЬКЕ, ВУЛ. 50�РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 3, тел.
2�25�79
ВАТ «МАНЬКІВСЬКИЙ САНАТОРІЙ ТА ДИТЯЧИЙ ЛІКУ�
ВАЛЬНО�ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «КОЛОС», 20100, ЧЕР�
КАСЬКА ОБЛ.,МАНЬКІВСЬКИЙ Р�Н, СМТ МАНЬКІВ�
КА, ВУЛ. ЛІСОВА,1, тел.6�18�68

ВАТ «ВЕЛИКОЗАГОРІВСЬКЕ», 16450, ЧЕРНІГІВСЬКА
ОБЛ., БОРЗНЯНСЬКИЙ Р�Н, С. ВЕЛИКА ЗАГОРІВКА,
ВУЛ. РАДГОСПНА, 1

ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», 17500, ЧЕР�
НІГІВСЬКА ОБЛ.,М.ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НА�
РОДІВ, тел.5�04�03, 5�00�61
ВАТ «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄ�
МСТВО», 16500, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,БАХМАЦЬКИЙ
Р�Н, М. БАХМАЧ, ВУЛ. КОНОТОПСЬКА,160, тел.
5�31�57

ГЕНЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ В ЧЕРНІ�
ВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ –  ВАТ «ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
«ЧЕРЕМОШ», 58017, М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМАРОВА,
13А, тел.47518
ВАТ «КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ МІЖРАЙПЛЕМСЕРВІС»,
60100, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., СМТ КЕЛЬМЕНЦІ, ВУЛ.
КОМСОМОЛЬСЬКА, 22, тел.21451

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Усього по Україні: 68

Відомості про зберігачів акцій ВАТ*

Рахунок у  ЦП органу
приватизації

Дата видачі
рахунка

Код за
ЄДРПОУ

Íàçâà№
пор.

Адреса

Дозвіл на здійснення
професійної депозитарної діяльності

Номер дозволу Дата видачі
дозволу

Номер
рахунка

1 9807750 Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк» 61005, м. Харків, просп. Московський, 60, Серія АА 604091 06.01.2004 № 003279 24.12.99
тел. (0572) 21�92�12, 28�26�20

2 25006044 ТОВ «Дилерська контора «Укрінвест» 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 1а, Серія АА 241969 12.11.2001 № 003022 02.12.99
тел./факс (0562) 370�44�06, 370�44�09

3 23740981 Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУДВІЛ�БРОК» 69000, м. Запоріжжя, бульв. Центральний, 2 Серія АА 119677 30.07.2001 № 003267 14.02.2000
 тел. (0612) 69�47�98, факс (0612) 13�79�11

4 22335534 ТОВ «Підприємство «Росан�Цінні Папери» 79035, м. Львів, вул. Пасічна, 135, Серія АА 770097 23.04.2004 № 003055 06.12.99
тел. (0322) 22�53�87, факс (0322) 42�20�52

� ����� ��	
��
 ���� � �������	�
��
��

А У К Ц І О Н

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

ПАКЕТИ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Луцьке авіапідприємство»

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 13363879.
Назва: відкрите акціонерне товариство «Луцьке авіапід%

приємство» (ВАТ).
Місцезнаходження ВАТ: 43003, м. Луцьк, аеропорт ЦА.
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному това%

рному ринку — підприємство не є монополістом та не має
стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

2. Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області про%
понує до продажу на конкурсі пакет акцій ВАТ «Луцьке авіапі%
дприємство» в кількості 3 418 200 штук, що становить 70,42%
статутного фонду.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 12 400 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 1 213 530 грн.
Основні види послуг: з 1997 року до даного моменту під%

приємство господарської діяльності не здійснює.

[00373575]

[00373669]

[00387499]

[01034969]

[03119486]

[05461214]

[21361759]

[00725588]

[04371845]

[24843341]

[02574248]

[21422886]

1591 Так 0,25 0,25 636400 159,1 10,00 171,4 За 6міс. 2004р. 324 11544,2 66,94 7727,9 �178,9 524,5 2061,6 0

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

1450,33 Так 0,25 0,25 11160 2,79 0,19 2746,5 За 6міс. 2004р. 376 11379 54,06 6151 �238 455 1587 415

1941,5 Так 0,25 0,25 621280 155,32 8,00 0,918215 За 6міс. 2004р. 76 3638,3 61,70 2244,9 �27,3 87 257,7 154,2

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

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

3970,6 Так 0,25 0,25 1221132 305,283 7,69 7,9456 За 6міс. 2004р. 83 5606,1 34,92 1957,7 0 201,3 335,7 331,4

1397 Так 0,25 0,25 163000 40,75 2,92 921,6 За 6міс. 2004р. 18 4835,8 67,08 3243,9 �12,3 37,5 459 218,3

3578,9 Так 0,25 0,25 1201320 300,33 8,39 16 За 6міс. 2004р. 14 22128,6 66,71 14763 �243,8 157,7 1619 0

604,5 Так 0,25 0,25 800 0,2 0,03 4,63 За 6міс. 2004р. 11 2290 75,52 1729,5 6,3 123,8 30,8 166,7

48851,4285 Так 0,25 0,25 9518388 2379,597 4,87 2,7 За 6міс. 2004р. 147 55526,5 32,57 18086,5 �1344 337,4 212 972,8

141,134 Так 0,25 0,25 28226 7,0565 5,00 127,6 За 6міс. 2004р. 9 889 45,75 406,7 �8,9 20 195,3 6,7

НАДАННЯ ПОСЛУГ (�;0)

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ (�;0)

ВИРОБНИЦТВО, ЗБЕРІГАННЯ,
ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ (�;415)
ПОСЛУГИ МЕЛІОРАТИВНОГО
БУДІВНИЦТВА (�;154.2), (�;0)

АВТОПОСЛУГИ (�;297.9), (�;0),
АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
(�;468), ІНШІ ДОХОДИ (�;4.6)
АВТОПОСЛУГИ (�;139), (�;0)

САНАТОРНО�МЕДИЧНІ ПОСЛУ�
ГИ (�;331.4)

ВИРОЩУВАНЯ ЗЕРНОВИХ
КУЛЬТУР, ВИРОБНИЦТВО ПРО�
ДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА, ПОСЛУ�
ГИ НАСЕЛЕННЮ (�;218.3)
ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ (�;0)

ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ В
ТОРГІВЛІ С/Г СИРОВИНОЮ
(�;166.7)

ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
(�;972.8)

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНОЇ ПРО�
ДУКЦІЇ (�;6.7)

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

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

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296*59*77

К О Н К У Р С И� ����������            К О Н К У Р С И
Обсяг наданих послуг за 6 місяців 2004 р. становить — 0

грн.
Спискова чисельність працюючих станом на 01.07.2004 —

23 чол.
Заборгованість по заробітній платі станом на 01.08.2004 —

183,6 тис. грн.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить%

ся ВАТ: кількість споруд — 15 шт. Земельна ділянка площею
91,13 га на південному сході від м. Луцька надана відповідно
до законодавства у постійне користування.

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 0 0 0 0
Балансовий прибуток, тис. грн. �2 428,8 �28,2 0 �21,9
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 122,1 122,1 122,1 122,1
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 741,2 769,4 927,75 959,65
Рентабельність, % 0 0 0 0
Вартість активів, тис. грн. 5 809,5 5 724,4 5 271,5 5 065,2

5. Фіксовані умови конкурсу:
збереження 23 робочих місць протягом 6 місяців з моме%

нту нотаріального посвідчення договору купівлі%продажу;
погашення заборгованості ВАТ із заробітної плати протя%

гом 90 днів з дня нотаріального посвідчення договору купів%
лі%продажу;

погашення простроченої кредиторської заборгованості
ВАТ по бюджетних платежах ВАТ в сумі 412 тис. грн.;

виконання норм екологічної безпеки;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної

конкуренції».
Покупець зобов’язаний надати план приватизації пакета

акцій. Основними складовими плану приватизації є зобо%
в’язання щодо виконання умов конкурсу, запропонована по%
тенційним покупцем ціна придбання пакета акцій та концеп%
ція розвитку підприємства.

Концепція розвитку підприємства складається на основі
умов конкурсу і включає зобов’язання учасника конкурсу що%
до їх виконання та реалізації плану довгострокових інтересів
у розвитку підприємства щодо підвищення економічних, со%
ціальних, фінансових та екологічних показників діяльності
об’єкта приватизації.

6. Інші умови проведення конкурсу:
6.1. Конкурс проводиться без залучення радника відпові%

дно до Положення про порядок проведення конкурсів з про%
дажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, ство%
рених у процесі приватизації та корпоратизації, затвердже%
ного спільним наказом ФДМУ, АКУ, ДКЦПФР від 13.09.2000
№ 1908/11/271;

6.2. Покупець не має права відчужувати придбаний пакет
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5. Фіксовані умови конкурсу:
здійснення програми технічної реконструкції підприємст%

ва та підтримання в належному технічному стані наявного па%
рку літаків та авіаційної техніки;

недопущення розірвання трудових договорів з працівни%
ками підприємства, що приватизується, з ініціативи власни%
ка або уповноваженим ним органу протягом не менше 6 міся%
ців від дня переходу до нього права власності, за винятком
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про
працю України або вчинення працівником дій, за які законо%
давством передбачена можливість звільнення на підставі пун%
ктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю
України;

збереження кількості робочих місць;
дотримання тих видів економічної діяльності, які є на мо%

мент підписання договору купівлі%продажу;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної

конкуренції»;
зменшення впливу на працюючих небезпечних та шкідли%

вих факторів виробництва;
забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсо%

тка від обсягів наданих послуг на рік;
здійснення робіт щодо захисту довкілля.
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 проведення конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника, відповідно

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

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

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 340,480 тис. грн. як конкурсну гарантію на розраху%

нковий рахунок № 37316021000058, одержувач коштів — Фонд
державного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЗКПО 0032945. Призначення платежу: конкурсна гара%
нтія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Рівнен%
ська авіакомпанія «Універсал%Авіа»;

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

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

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

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднується та
запечатуються в окремий конверт із надписом «Конкурсні
пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адреси органу
приватизації та назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з надпи%
сом «Підтвердні документи» із зазначенням на ньому тільки
адреси органу приватизації 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 підтверд%
них документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд дер%
жавного 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 відвідання ВАТ
можна отримати щоденно 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. Телефони для довідок: (044)
296%59%77, 200%33%53.

10. Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інфор%
мацію можна за адресою: 33004, Рівненська обл., Рівненсь%
кий р%н, с. В. Омеляна, вул. Авіаторів, 1.

11. Конкурс буде проведено через 45 днів після опуб*
лікування інформаційного повідомлення в газеті «Відо*
мості приватизації» за адресою: 01133, м. Київ, вул. Ку*
тузова, 18/9, Фонд державного майна України.

Для придбання акцій в бездокументарній формі випуску
фізичні та юридичні особи повинні укласти договір про від%
криття рахунка у цінних паперах з обраним зберігачем.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

повторного конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Завод «Ленінська кузня»

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 14312364.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ

«Завод «Ленінська кузня».

Місцезнаходження ВАТ: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26.
Телефон (044) 417%42%42.
Факс (044) 417%71%40.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій ВАТ «Завод «Ленінська кузня» в кількості 416 414
штук, що становить 25,35% статутного фонду.

Номінальна вартість однієї акції — 49 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 14 300 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 80 501,120 тис. грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг)

за І півріччя 2004 року становить 16 092 800 гривень, у тому
числі експортної — 15 265 800 гривень.

Найменування продукції Кількість од. Вартість, грн.

Корпуси суховантажних суден 2 13 783 741
Вироби машинобудування — 1 482 059

Кількість робочих місць станом на 01.08.2004 — 1 334.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить%

ся ВАТ, умови її використання: ВАТ «Завод «Ленінська кузня»
розташований в м. Києві на трьох земельних ділянках. Про%
мислова ділянка № 1 розташована в Подільському районі по
вул. Електриків, 26 і займає площу у фактичних межах 43,72
га. На цій ділянці розташовані суднобудівні майданчики ви%
робничого призначення.

Промислова ділянка № 2 розташована в Шевченківському
районі по вул. Жилянська, 105 з виходом на вулиці Старо%
вокзальна, Комінтерна і займає у фактичних межах 9,27 га.
Розташовані машинобудівні майданчики виробничого при%
значення.

Земельна ділянка № 3 розташована біля села Погреби Де%
снянського району м. Києва і займає у фактичних межах 4,8
га. Ділянка призначена для будівництва теплиць.

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 17 858 22 961 40 825 19 494
Балансовий прибуток, тис. грн. 84 1 032 283 30
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 41 752 25 656 68 525 68 849
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 34 913 45 158 125 527 79 783
Рентабельність, % 0,006 0,004 — —
Вартість активів, тис. грн. 231 170 235 204 268 232 206 881

5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець у межах корпоративних прав повинен забезпе%

чити:
здійснення програми технічної реконструкції виробницт%

ва, впровадження прогресивних технологій ВАТ; недопущен%
ня розірвання трудового договору з працівником підприєм%
ства, що приватизується, з ініціативи власника або уповно%
важеного ним органу протягом не менше 6 місяців від дня
переходу до нього права власності, за винятком звільнення
на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю Укра%
їни або вчинення працівником дій, за які законодавством пе%
редбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України; до%
тримання тих видів економічної діяльності, обсягів виробни%
цтва ВАТ, які є на момент підписання договору купівлі%
продажу; виконання мобілізаційних завдань, визначених для
ВАТ; зниження частки виробництва (робочих місць) з небез%
печними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впли%
ву на працюючих; здійснення робіт щодо захисту довкілля,
дотримання екологічних норм; забезпечення витрат на охо%
рону праці не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої про%
дукції на рік.

Покупець повинен виконувати вимоги Закону України «Про
захист економічної конкуренції».

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

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

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

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 1 430 000 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 «Завод «Ленін%
ська кузня»;

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

Призначення платежу: для ФДМУ, як реєстраційний збір
для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Завод «Ле%
нінська кузня»;

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 при%
ватизації та назви конкурсу.

акцій протягом одного року іншим юридичним та фізичним
особам без збереження умов, на яких було придбано пакет
акцій.

7. Для участі у конкурсі претендент:
7.1. Сплачує конкурсну гарантію в сумі 1 240 тис. грн. на

рахунок РВ ФДМУ по Волинській області № 37313006000023,
код 13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014. При%
значення платежу: конкурсна гарантія (застава) для участі в
конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Луцьке авіапідприємс%
тво».

7.2. Сплачує реєстраційний збір в сумі 17 грн. на рахунок
РВ ФДМУ по Волинській області № 37180500900001, код
13347870 в банку УДК у Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу: реєстраційний збір за подання заяви
для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Луцьке
авіапідприємство».

7.3. Подає по два примірники конкурсних пропозицій та під%
твердних документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні доку%
менти складаються державною мовою України, подаються до
органу приватизації одночасно в окремих непрозорих конве%
ртах. На пакетах повинні бути надписи: «Конкурсні пропози%
ції»та «Підтвердні документи»  із зазначенням на них тільки
адреси регіонального відділення та назви конкурсу. На пакеті
не повинно міститись ніякої іншої інформації, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

Конкурсна пропозиція складається з плану приватизації
пакета акцій та проекту договору купівлі%продажу із змінами
та доповненнями до варіанта, запропонованого органом при%
ватизації.

Підтвердні документи повинні містити інформацію вказа%
ну в п. 5.3 Положення про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, ство%
рених у процесі приватизації та корпоратизації.

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

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд%
них документів: 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, Регіо%
нальне відділення ФДМУ по Волинській області, каб. 805, що%
дня з 9.00 до 18.15, по п’ятницях та в передсвяткові дні з 9.00
до 17.00.

10. Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інфор%
мацію можна щодня, крім вихідних та святкових днів за ад%
ресою: 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, Регіональне
відділення ФДМУ по Волинській області, каб. 804, каб. 833.
Телефони для довідок: (03322) 4%12%29, 4%34%87.

11. Отримати пакет документації про конкурс можна за ад%
ресою: 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, Регіональне від%
ділення ФДМУ по Волинській області, каб. 833, щодня з 9.00 до
18.15, по п’ятницях та в передсвяткові дні з 9.00 до 17.00.

12. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Луцьке авіа*
підприємство» буде проведено через 30 календарних
днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відо*
мості приватизації» за адресою: 43027, м. Луцьк, Київ*
ський майдан, 9, Регіональне відділення ФДМУ по Во*
линській області, каб. 817.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Рівненська авіакомпанія

«Універсал*Авіа»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 13987597.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ

«Рівненська авіакомпанія «Універсал%Авіа».
Місцезнаходження ВАТ: 33004, Рівненська обл., Рівненсь%

кий р%н, с. В. Омеляна, вул. Авіаторів, 1.
Телефон (0362) 22%30%83.
Факс (0362) 62%05%32.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій у кількості 4 863 785 штук, що становить 82,32%
статутного фонду відкритого акціонерного товариства «Рів%
ненська авіакомпанія «Універсал%Авіа».

Номінальна вартість однієї акції — 1 грн.
Початкова ціна — 3 404,800 тис. гривень.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна. Зберігач ТОВ

«Росан%Цінні Папери» (ліцензія на здійснення депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів від 16.10.2001 серія АА
№ 240804).

4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 5 908 400,00 грн.
Основні види діяльності — забезпечення, організація та

виконання міжнародних і внутрішніх повітряних перевезень
пасажирів, багажу, пошти та вантажів, технічне обслугову%
вання літаків,  авіа%хімічні роботи.

Обсяги робіт за останній звітний період (І півріччя 2004
року) — 2 261,0 тис. грн., у т. ч. експорт — 1 528,7 тис. грн.

Кількість робочих місць (станом на 01.09.2004) — 138.
Кількість працюючих (станом на 01.09.2004) — 111 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить%

ся ВАТ: складські приміщення — 1 657,1 м2 (7 шт.); кількість
будівель — 6 шт.

Розмір земельної ділянки — 10 га.
Умови користування земельною ділянкою (підстава) — рі%

шення Великоомелянської сільської ради № 177 від 28.08.2003
«Про передачу в оренду земельної ділянки».

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. 6 156,8 3 907,4 5 474,2 2 364,5
Балансовий прибуток, тис. грн. 51,9 67,1 129,7 87,9
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 1 475,4 1 125,6 1 195,8 1 303,9
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 536,5 682,5 308,1 615,7
Рентабельність, % 12,6 6,2 6,0 20
Вартість активів, тис. грн. 4 046,7 6 658,0 6 879,3 7 178,0
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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 підтверд%
них документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд дер%
жавного 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 вихідних
та святкових днів за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,
18/9, Фонд державного майна України, Управління конкурс%
ного продажу (к. 604).

Телефони для довідок: (044) 296%59%77, 200%36%16, 200%36%54.
10. Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інфо%

рмацію можна за адресою: 04176, м. Київ, вул. Електриків,
26.

11. Конкурс буде проведено через 30 днів після опуб*
лікування інформаційного повідомлення в газеті «Відо*
мості приватизації» за адресою: м. Київ, вул. Кутузова,
18/9, Фонд державного майна України.

Підсумки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Севастопольський морський завод» таким,
що не відбувся

Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Севастопольський морський
завод», оголошення про який було оприлюднено в газеті «Ві%
домості приватизації» від 20.08.2004 № 32 (320).

ВАТ «Севастопольський морський завод» розташоване за
адресою: Україна, 99001, м. Севастополь, вул. Героїв Севас%
тополя, 13.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 26%
статутного фонду товариства та кількістю акцій 4 016 890 штук.

Код за ЄДРПОУ: 14312370.
Номінальна вартість однієї акції — 0,05 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 8 884 тис. грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур%

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Завод «Ленінська кузня» таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу

з продажу пакета акцій ВАТ «Завод «Ленінська кузня»», ого%
лошення про який було оприлюднено в газеті «Відомості при%
ватизації» від 01.09.2004 № 34 (322).

ВАТ «Завод «Ленінська кузня» розташоване за адресою:
Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 25,35%
статутного фонду товариства та кількістю акцій 416 414 штук.

Код за ЄДРПОУ: 14312364.
Початкова вартість пакета акцій — 20 405 тис. грн.
Номінальна вартість однієї акції — 49 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур%

сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвер%
дженого спільним наказом ФДМУ, Антимонопольного коміте%
ту України, Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271 та наказу Фонду держа%
вного майна України конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «За%
вод «Ленінська кузня» вважається таким, що не відбувся.

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

т. 294�44�64

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про повторний продаж на аукціоні за грошові кошти
державного пакета акцій АКБ «Чорноморський банк

розвитку та реконструкції»
Назва об’єкта: державний пакет акцій АКБ «Чорномор%

ський банк розвитку та реконструкції» у кількості 1 (одна)
штука.

Місцезнаходження об’єкта: Автономна Республіка Крим,
95001, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 24, тел. (0652)
510%361.

Код за ЄДРПОУ: 20929956.
Розмір статутного фонду: 22 432 000,00 (двадцять два

мільйони чотириста тридцять дві тисячі) гривень.
Номінальна вартість однієї акції: 200,00 (двісті) гри%

вень.
Номінальна вартість об’єкта: 200,00 (двісті) гривень.
Початкова вартість об’єкта: 200,86 (двісті гривень

вісімдесят шість копійок) гривень.
Форма випуску акцій: документарна.

Основні види діяльності: операції на кредитному та ва%
лютному ринках, ринку цінних паперів, банківські послуги.

Показники станом на 31.08.2004, тис. грн.:
залишкова вартість основних засобів — 11 021,00;
залишкова вартість нематеріальних активів — 125,00;
оборотні активи — 15,616,00;
кредиторська заборгованість — 127,00;
балансовий прибуток — 383,00.
Середньоспискова кількість працівників — 132 осіб.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови аукціону.
Аукціон буде проведено ДАК «Національна мережа

аукціонних центрів» не раніше 30 днів від дня опублі*
кування цієї інформації.

Заяви на участь в аукціоні та документи, обов’язкові для
всіх заявників, приймаються за адресою: 01133, м. Київ, вул.
Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, (к. 601).

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —
3 робочі дні до дати проведення аукціону.

Застава для участі в аукціоні (10% початкової вартості
об’єкта), що становить 20,09 (двадцять гривень дев’ять
копійок) гривень, перераховується заявником за окремим
платіжним дорученням на р/р Фонду державного майна
України № 37316021000058 в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 00032945.

Реєстраційний внесок в розмірі одного неоподаткову%
ваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн.,
перераховується заявником за окремим платіжним дору%
ченням на р/р Фонду державного майна України
№ 37183500900028 в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.

Покупець, у випадках, передбачених чинним законодав%
ством України, зобов’язаний звернутися до органів Анти%
монопольного комітету України для отримання згоди на
економічну концентрацію.

Додаткову інформацію можна одержати за телефоном:
(044) 294%41%61.

Фонд державного майна України повідомляє, що об’єк%
ти оздоровчо*спортивного табору «Алушта» (збудо%
вані до 01.01.92), розташовані за адресою: АРК, м. Алуш%
та, 18%й км Судакського шосе, приватизовано шляхом ви%
купу Московським авіаційним інститутом «МАІ» (Російсь%
ка Федерація) за 3 166 800,00 (три мільйони сто шістдесят
шість тисяч вісімсот) гривень, у тому числі ПДВ —
527 800,00 (п’ятсот двадцять сім тисяч вісімсот) гривень.

Фондом державного майна України прийнято рішення про
приватизацію державного пакета акцій ЗАТ «ОТІС» у
кількості 316 747 (триста шістнадцять тисяч сімсот сорок
сім) штук загальною номінальною вартістю 15 837 350,00
(п’ятнадцять мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч триста
п’ятдесят) гривень, що становить 46,75% статутного фонду
товариства, розташованого за адресою: 03062, м. Київ, вул.
Чистяківська, 32 (код за ЄДРПОУ 14357579).

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

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА  А

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 71,9 м2 за адресою: м. Кра%

маторськ, вул. М. Тореза, 102.
Нежитлове приміщення площею 109,4 м2 за адресою: м.

Краматорськ, вул. Соціалістична, 71.
Будівлі площею 457,5 м2 за адресою: м. Краматорськ, вул.

Біляєва, 111в.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 93,5 м2 за адресою: м. Кре%

менчук, вул. Першотравнева, 33.
Нежитлове приміщення площею 49,2 м2 за адресою: м. Кре%

менчук, квартал 274,4.
Нежитлове приміщення площею 93,1 м2 за адресою: м. Кре%

менчук, вул. Мічуріна, 79.
Нежитлове приміщення площею 23,5 м2 за адресою: м. Кре%

менчук, квартал 274,4.
Нежитлове приміщення площею 245,5 м2 за адресою: м.

Кременчук, вул. Київська, 56.
Нежитлове приміщення площею 331 м2 за адресою: м. Кре%

менчук, пров. Героїв Бресту, 85.
Нежитлове приміщення площею 71,3 м2 за адресою: м. Кре%

менчук, вул. Республіканська, 81.
Нежитлове приміщення площею 319,2 м2 за адресою: м.

Кременчук, вул. 50 років СРСР, 29.
Нежитлове приміщення площею 30,9 м2 за адресою: м. Кре%

менчук, проспект 50 років Жовтня, 69.
Нежитлове приміщення площею 274,6 м2 за адресою: м.

Кременчук, проспект 50 років Жовтня, 69.
Нежитлове приміщення площею 128,1 м2 за адресою: м.

Кременчук, вул. Івана Приходька, 15.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом викупу
(наказ ФДМУ від 30.09.2004 № 2043)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Виробнича будівля (колишня будівля клубу — їдальні) за%

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296*59*77

гальною площею 2 152,3 м2, що знаходиться на балансі ВАТ
«Вінницький електротехнічний завод», м. Вінниця, просп. Ко%
цюбинського, 43.

Цілісний майновий комплекс малого державного підпри%
ємства «Лаванда», м. Вінниця, вул. Келецька, 53.

ІВАНО*ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Підвальні приміщення адмінбудинку площею 418,1 м2, що

знаходиться на балансі Управління праці та соціального за%
хисту населення Коломийської районної державної адмініст%
рації, м. Коломия, вул. І. Франка, 3.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Частини приміщення ХІV № 1, 2, 3, 4 та частини примі%

щення І № 2, 3, 4 вбудованого нежитлового підвального при%
міщення, літ. А%5, що знаходяться на балансі ВАТ «Запорізь%
кий завод феросплавів» і орендуються приватним підпри%
ємцем Черніковою В. О., м. Запоріжжя, проспект Маяковсь%
кого, 3а.

Будівля овочесховища, літ. А%1, що знаходиться на балансі
ЗАТ «ПМК%119» і орендується приватним підприємцем Бель%
тюковим В. І., Мелітопольський район, смт Мирне, вул. Пар%
кова, 4.

Підвальні приміщення № 140, 141, літ. А%5, що знаходяться
на балансі ВАТ «Запоріжелектромонтаж» і орендуються при%
ватним підприємством «Діапазон», м. Запоріжжя, вул. Якова
Новицького/Правди, 11/51.

Кімнати № 1—13 напівпідвального приміщення ХІХ, що зна%
ходяться на балансі казенного підприємства «Запорізький
титано%магнієвий комбінат» і орендуються ТОВ «Атлант%Груп»,
м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 72.

Приміщення спортивного комплексу загальною площею
1 100,7 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Запорізький до%
мобудівний комбінат» і орендується приватним підприєм%
цем Міловановою М. А., м. Запоріжжя, вул. Суворова, 4.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина приміщення магазину № 1 площею 317,8 м2, що

знаходиться на балансі Гайворонського державного торго%
вельно%виробничого підприємства робітничого постачання і
орендується приватним підприємцем Охновським В. М., м.
Гайворон, пров. Вокзальний, 2.

Будівлі та споруди свинарника, що знаходяться на балансі
Гайворонського державного торговельно%виробничого під%
приємства робітничого постачання і орендуються приват%
ним підприємцем Сахацьким В. Л., м. Гайворон, вул. Пісочна,
1а.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно — дерев’яні спо%

руди (колиби) в кількості 16 шт. загальною площею 311 м2, що
знаходиться на балансі Жовківського державного лісогоспо%
дарського підприємства і орендується ТОВ «Будком», Жов%
ківський район, с. В’язова.

Нежитлове приміщення загальною площею 57,3 м2, що зна%
ходиться на балансі ВАТ «Західенерго» і орендується СПД —
фізичною особою Строчинською Л. С., смт Добротвір, вул.
І. Франка, 16.

Нежитлове приміщення загальною площею 14,5 м2, що зна%
ходиться на балансі ДП БУ № 150 ТОВ «Компанія Форвард» і
орендується СПД — фізичною особою Чобіт С. Ф., м. Львів,
вул. Повітряна, 12.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля та

асфальтовий майданчик площею 1 200 м2, що знаходяться на
балансі ВАТ «Інгул» і орендуються ТОВ «Добробут», Березан%
ський район, с. Коблеве.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля складу ремонтно%механічної майстерні, що знахо%

диться на балансі ВАТ «Сарненська меблева фабрика» і оре%
ндується СПД — фізичною особою Копищиком Л. Д., м. Сар%
ни, вул. Бєлгородська, 13.

Нежитлове приміщення вбудоване в підвальний поверх од%
ноповерхової адміністративної будівлі, що знаходиться на ба%
лансі Рівненського обласного Управління у справах захисту
споживачів і орендується СПД — фізичною особою Немко%
вичем І. П., м. Рівне, вул. С. Петлюри, 5.

Нежитлове приміщення в підвальному поверсі будівлі, що
знаходиться на балансі РМГО «Синдикат» і орендується СПД
— фізичною особою Легкою М. А., м. Рівне, вул. Відінська,
29.

Нежитлове приміщення підвалу будівлі, що знаходиться на
балансі ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів» і оре%
ндується приватним підприємцем Рощиною О. О., м. Рівне,
вул. Д. Галицького, 5.

Нежитлове приміщення в підвальному поверсі будівлі, що
знаходиться на балансі РМГО «Синдикат» і орендується СПД
— фізичною особою Мороз О. Л., м. Рівне, вул. Відінська, 29.

Частина приміщення блоку Б магазину № 12 «Торговий
центр» загальною площею 39,8 м2, що знаходиться на балан%
сі відособленого підрозділу «Рівненська АЕС» Національної
атомної енергуючої компанії «Енергоатом» і орендується під%
приємцем Горбенко Л. І., м. Кузнецовськ, мкр%н Будівельни%
ків, 71б.

Частина приміщення блоку Б магазину № 12 «Торговий
центр» загальною площею 63,6 м2, що знаходиться на балан%
сі відособленого підрозділу «Рівненська АЕС» Національної
атомної енергуючої компанії «Енергоатом» і орендується ТОВ
«Рута», м. Кузнецовськ, мкр%н Будівельників, 71.

Частина приміщення блоку Б магазину № 12 «Торговий
центр», загальною площею 94,3 м2, що знаходиться на бала%
нсі відособленого підрозділу «Рівненська АЕС» Національної
атомної енергуючої компанії «Енергоатом» і орендується під%
приємцем Червоною В. В., м. Кузнецовськ, мкр%н Будівель%
ників, 71.
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Частина приміщення блоку Б магазину № 12 «Торговий
центр», загальною площею 93,85 м2, що знаходиться на ба%
лансі відособленого підрозділу «Рівненська АЕС» Націона%
льної атомної енергуючої компанії «Енергоатом» і оренду%
ється підприємцем Бабік Т. А., м. Кузнецовськ, мкр%н Буді%
вельників, 71.

Частина приміщення блоку Б магазину № 12 «Торговий
центр», загальною площею 90,17 м2, що знаходиться на бала%
нсі відособленого підрозділу «Рівненська АЕС» Національної
атомної енергуючої компанії «Енергоатом» і орендується під%
приємцем Сад В. Н., м. Кузнецовськ, мкр%н Будівельників,
71.

Нежитлове приміщення цокольного поверху гуртожитку, що
знаходиться на балансі ВАТ «Рівненський комбінат будівель%
них матеріалів» і орендується приватним підприємцем Кула%
ковським О. В., м. Рівне, вул. Соборна, 253а.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів — будівлі, споруди та облад%

нання, що знаходяться на балансі та орендуються ТОВ «Ста%
ндарт%2002», м. Шостка, вул. Молодіжна, 14.

м. КИЇВ
Група інвентарних об’єктів, у складі: насосна станція, арте%

зіанські свердловини, підземні залізобетонні резервуари, ме%
режі холодного водопостачання та каналізаційні (з облад%
нанням), що знаходяться на балансі ВАТ «Бортницький до%
слідно%механічний завод», вул. Леніна, 64.

Нежитлове приміщення загальною площею 112,5 м2, що зна%
ходиться на балансі державного підприємства «ЕКО» і орен%
дується ТОВ «Агентство «Українські ділові контакти», вул. Іва%
на Кудрі, 43, літ. А.

Нежитлові приміщення площею 5 303,9 м2, що знаходяться
на балансі Державного науково%дослідного інституту інфор%
матизації та моделювання економіки, бульв. Дружби наро%
дів, 38.

Центральний апарат ФДМУ
Департамент продажу ЦМК та активів підприємств
Нежитлове приміщення загальною площею 100,5 м2,

що знаходиться на балансі Херсонської філії Державної
академії статистики, обліку та аудиту і орендується ВКПП
«Борисфен%поліграфсервіс», м. Херсон, вул. Радянська,
17.

Нежитлове приміщення загальною площею 192,1 м2, що зна%
ходиться на балансі Херсонської філії Державної академії
статистики, обліку та аудиту і орендується ТОВ «Багатогалу%
зеве підприємство «Борисфен%поліграфсервіс», м. Херсон,
вул. Радянська, 17.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом продажу на аукціоні
(наказ ФДМУ від 30.09.2004 № 2043)

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля оцтового цеху, лабораторія та побутове приміщен%

ня оцтового цеху площею 114,3 м2, приміщення лінії розливу
та складу оцтового цеху площею 318,6 м2, адміністративна
будівля (інв. № 478) та 52 одиниці обладнання оцтового цеху,
що знаходяться на балансі ЗАТ «Львівський лікеро%горілчаний
завод», м. Львів, вул. Кордуби, 2.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення, що знаходиться на ба%

лансі ЗАТ «Зімогір’ївський цегляний завод», м. Зімогір’я, вул.
Перемоги, 8.

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок складу № 6,
навіс складу № 6, будинок складу двоповерховий (5/100 час%
тини нежитлових будівель) та обладнання — кран%штеблер,
елеваторні стелажі, кран мостовий, два підіймачі, стелажі
механізовані, що знаходяться на балансі ВАТ «Луганськго%
ловпостач», м. Луганськ, 8%й Лутугинський проїзд, 8.

Група інвентарних об’єктів, у складі: будівля контори та те%
слярної майстерні, що знаходяться на балансі ДВАТ «Шахта
«Перевальська» ДП ДХК «Луганськвугілля», м. Перевальськ,
вул. Кавказська, 4.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення площею 88,53 м2, що знаходяться

на балансі ВАТ «Завод скловиробів», м. Одеса, Тираспольсь%
ке шосе, 25.

Нежитлові приміщення площею 54,2 м2, що знаходяться на
балансі ВАТ «Одеський завод «Центролит», м. Одеса, вул.
Героїв Сталінграду, 62.

Нежитлові приміщення площею 212,0 м2, що знаходяться
на балансі ВАТ «Одеський завод «Центролит», м. Одеса, вул.
Героїв Сталінграду, 62.

Нежитлові приміщення площею 152,5 м2, що знаходяться
на балансі ВАТ «Ресторан станції Котовськ», м. Котовськ, вул.
Леніна, 2а.

Нежитлове приміщення лазні площею 42,9 м2, що знахо%
диться на балансі КСП «Кіровська птахофабрика», Комінтер%
нівський район, с. Кірове.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно недіючої АЗС у

складі: 2 автозаправних блок%пункти АБП; одноповерхова бу%
дівля операторського пункту, що знаходяться на балансі ПП
«Норд%Нвест», Великобагачанський район, с. Рокита.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс — Рівненське державне ко%

мерційно%виробниче підприємство «Залізничник», м. Рівне,
вул. Н. Хасевича, 4.

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Павільйон на зупинці площею основи 29 м2 за адресою: м.

Краматорськ, вул. Ювілейна, 35а. Приватизовано фізичною
особою за 877,8 грн., у т. ч. ПДВ — 146,3 грн.

Нежитлове приміщення загальною площею 404,7 м2 за ад%
ресою: м. Харцизьк, вул. Постишева, 228. Приватизовано
юридичною особою за 26 462,00 грн., у т. ч. ПДВ — 4 410,33
грн.

Вбудоване приміщення площею 12,70 м2 за адресою: м.
Горлівка, вул. М. Тореза, 3. Приватизовано юридичною осо%
бою за 1 120,80 грн. у т. ч. ПДВ — 186,80 грн.

Частина в громадському будинку площею 62,30 м2 за адре%
сою: м. Горлівка, пр. Перемоги, 31а. Приватизовано фізич%
ною особою за 6 799,20 грн., у т. ч. ПДВ — 1 133,20 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів торговельної бази, що знахо%

диться на балансі Дніпровсько%Тетерівського Державного лі%
сомисливського господарства, у складі: будівля промскладу,
літ. Ж, будівля гаража, літ. Е, будівля виробничого адмінбу%
динку, літ. Д, будівля сховища нафтопродуктів, літ. Г%1 за ад%
ресою: Вишгородський район, смт Димер, вул. Революції,
288а. Приватизовано юридичною особою за 114 129,60 грн.,
у т. ч. ПДВ — 19 021,60 грн.

Нежитлове приміщення першого поверху гуртожитку пло%
щею 59,3 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Київський кар%
тонно%паперовий комбінат», за адресою: м. Обухів, вул. Каш%
танова, 14. Приватизовано фізичною особою за 17 600,40
грн., у т. ч. ПДВ — 2 933,40 грн.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину № 6, що знаходиться на балансі Гайво%

ронського ДТВПРП і орендується ПП «Оріон», за адресою: м.
Гайворон, вул. Куйбишева, 201. Приватизовано юридичною
особою за 33 008,40 грн., у т. ч. ПДВ — 5 501,40 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване напівпідвальне приміщення № 54 за

адресою: м. Луганськ, вул. В. Шевченка, 8. Приватизовано
фізичною особою за 48 105,6 грн., у т. ч. ПДВ — 8 017,6 грн.

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

«Первомайська меблева фабрика», за адресою: м. Перво%
майськ, вул. Андрія Чернецького, 227а. Приватизовано юри%
дичною особою за 3 738 грн., у т. ч. ПДВ — 623 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля їдальні № 1 (у т. ч. підвал, кладова) загальною пло%

щею 813,1 м2, що знаходиться на балансі Кременчуцького
ДКВП за адресою: м. Кременчук, вул. Леонова, 2в. Привати%
зовано юридичною особою за 1 546 600,00 грн., у т. ч. ПДВ —
25 776,67 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення за адресою: м. Кремен%
чук, вул. Леніна, 29/2. Приватизовано фізичною особою за
31 440 грн., у т. ч. ПДВ — 5 240 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення за адресою: м. Кремен%
чук, вул. Першотравнева, 46. Приватизовано фізичною осо%
бою за 88 092 грн., у т. ч. ПДВ — 14 682 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення за адресою: м. Кремен%
чук, вул. 29 Вересня, 10/24. Приватизовано фізичною осо%
бою за 146 364 гр., у т. ч. ПДВ — 24 394 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення за адресою: м. Кремен%
чук, вул. Бутиріна, 67. Приватизовано фізичною особою за
203 655,6 грн., у т. ч. ПДВ — 33 942,6 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення за адресою: м. Кремен%
чук, просп. 60 років Жовтня, 69. Приватизовано фізичною
особою за 38 391,6 грн., у т. ч. ПДВ — 6 398,6 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення за адресою: м. Кремен%
чук, вул. Героїв Сталінграда, 5. Приватизовано фізичною осо%
бою за 125 928 грн., у т. ч. ПДВ — 20 988 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення за адресою: м. Кремен%
чук, вул. Халаменюка, 14. Приватизовано фізичною особою
за 82 404 грн., у т. ч. ПДВ — 13 734 грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення 1%го поверху в житловому будинку,

літ. А%2, загальною площею 89,0 м2, що знаходяться на бала%
нсі ВАТ «Серп і Молот» і орендуються Колісник З. Ф., за адре%
сою: м. Харків, вул. Халтуріна, 1. Приватизовано фізичною
особою за 44 760 грн., у т. ч. ПДВ — 7 460 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові напівпідвальні приміщення, що знаходяться на

балансі комунального підприємства «Виробничо%житлового
ремонтно%експлуатаційного управління № 1» за адресою: м.
Умань, вул. Р. Чорного, 20. Приватизовано юридичною осо%
бою за 92 523,60 грн., у т. ч. ПДВ — 15 420,60 грн.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Мечникова/Лео%

ніда Первомайського, 10/2, літ. А. Приватизовано юридич%
ною особою за 137 964 грн., у т. ч. ПДВ — 22 994 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: Кловський узвіз, 10,
літ. А. Приватизовано юридичною особою за 1 656 324 грн., у
т. ч. ПДВ — 276 054 грн.

Нежитлове приміщення  за адресою: вул. Інститутська/Шо%
вковична, буд. 17/5%19, літ. Г. Приватизовано юридичною осо%
бою за 194 400 грн., у т. ч. ПДВ — 32 400 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Суворова, 19, літ.
А. Приватизовано юридичною особою за 322 800 грн., у т. ч.
ПДВ — 53 800 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Червоноармійсь%
ка, 27, літ. А. Приватизовано юридичною особою за
2 1107 548 грн., у т. ч. ПДВ — 351 258 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Червоноармійсь%
ка, 29, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 388 560
грн., у т. ч. ПДВ — 64 760 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Щорса, 15, корп.
3, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 120 780 грн.,
у т. ч. ПДВ — 20 130 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Панаса Мирного/
Московська, 2/44, літ. А. Приватизовано юридичною особою
за 226 620 грн., у т. ч. ПДВ — 37 770 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Московська, 27,
літ. А. Приватизовано юридичною особою за 199 578 грн., у т.
ч. ПДВ 33 263 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Басейна, 17, літ.
А. Приватизовано юридичною особою за 338 424 грн., у т. ч.
ПДВ — 56 404 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Архітектора Горо%
децького/площа Франка/вул. Станіславського. 12/2/3, літ. А.
Приватизований юридичною особою за 47 640 грн., у т. ч.
ПДВ — 7 940 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Січневого повс%
тання, 3, літ. А. Приватизовано юридичною особою за
126 000 грн., у т. ч. ПДВ — 21 000 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Шовковична,
36/7, літ. А. Приватизовано юридичною  особою за 150 444
грн., у т . ч. ПДВ — 25 074 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. П. Орлика, 6, літ.
А. Приватизовано юридичною особою за 174 360 грн., у т. ч.
ПДВ 26 060 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Дарвіна, 8, літ. А.
Приватизовано юридичною особою за 250 548 грн., у т. ч.
ПДВ 41 758 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Кіквідзе, 18, літ.
А. Приватизовано юридичною особою за 166 032 грн., у т.ч.
ПДВ 27 672 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Кропивницького,
16, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 66 126 грн.,
у т.ч. ПДВ — 11 021 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Горького, 17, літ.
Б. Приватизовано фізичною особою за 7 258 520 грн., у т. ч.
ПДВ — 1 176 420 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: пр. 40%річчя Жовтня,
128, літ. А. Приватизовано фізичною особою за 75 600 грн., у
т. ч. ПДВ — 12 600 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Володимирська/
Толстого, 61/11, літ. А. Приватизовано юридичною особою
за 87 720 грн., у т. ч. ПДВ — 14 620 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Володимирська,
79, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 206 436 грн.,
у т. ч. ПДВ — 34 406 грн.

Нежитлове приміщення площею 285,0 м2 за адресою: вул.
Саксаганського/вул. Володимирська, 40/85, літ. А. Привати%
зовано юридичною особою за 949 568,40 грн., у т. ч. ПДВ
— 158 261,40 грн.

Нежитлове приміщення площею 724,3 м2 за адресою: вул.
Хрещатик/вул. Б. Хмельницького, 40/1, літ. А. Приватизовано
юридичною особою за 2 995 872 грн., у т. ч. ПДВ — 499 312
грн.

Аукціон

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Окремо розташована будівля площею 436 м2 та споруди за

адресою: м. Краматорськ, вул. Петрусенко, 21а. Об’єкт при%
ватизовано юридичною особою за 8 122,9 грн., у т. ч. ПДВ —
1 353,82 грн.

Окремо розташована будівля колишньої ветеринарної лі%
карні площею 113,3 м2 та споруди за адресою: м. Крама%
торськ, вул. Серафимовича, 4. Об’єкт приватизовано фізич%
ною особою за 2 443,68 грн., у т. ч. ПДВ — 407,28 грн.

Група інвентарних об’єктів нафтобази у складі будівель,
резервуарів, огородження, асфальтового покриття та обла%
днання, що знаходиться на балансі ВАТ «Укрвуглепостач» за
адресою: м. Макіївка, с. Чехове, вул. Сахалінська, 1а. Об’єкт
приватизовано фізичною особою за 51 063,94 грн., у т. ч.
ПДВ — 8 510,66 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення площею 19,5 м2 за ад%
ресою: м. Краматорськ, вул. 19 Партз’їзду, 11. Об’єкт прива%
тизовано фізичною особою за 1 082,40 грн., у т. ч. ПДВ —
180,4 грн.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс державного підприємства гро%

мадського харчування «Ресторан станції Мукачево» за адре%
сою: м. Мукачеве, вул. Лучкая, 24. Об’єкт приватизовано фі%
зичною особою за 119 461 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину «Універсам», що знаходиться на балансі

Фастівського ДТВПРП, за адресою: м. Фастів, вул. Галафєє%
ва, 18. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 715 666
грн., у т. ч. ПДВ — 119 277 грн.

Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі до%
чірнього підприємства БУ%146 ВАТ «Трест «Південзахідтран%
сбуд», у складі: РМХ%20, літ. В, Г, Д, Е, склад будівельних ма%
теріалів, літ. Б, добудова, літ. Б, гараж ІРП%60с, літ. А, бокси,
літ. А1, А2, дім%контра, літ. Ж, пожежні водогони, літ. Й1, Й2),
огорожа 1 за адресою: м. Ірпінь, смт Буча, вул. Кірова, 2.
Об’єкти приватизовано юридичною особою за 142 570 грн.,
у т. ч. ПДВ — 23 761 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля складу № 11 з очисною баштою ПОБ%3 за адре%

сою: смт Семенівка, вул. Леніна, 8б. Об’єкт приватизовано
юридичною особою за 25 211,00 грн., в т. ч. ПДВ — 4 201, 83
грн.
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Будівля складу № 15 за адресою: смт Семенівка, вул. Лені%
на, 8в. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 22 832,00
грн., у т. ч. ПДВ — 3 805,33 грн.

Будівля складу № 19 за адресою: смт Семенівка, вул. Лені%
на, 8ж. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 24 874,00
грн., у т. ч. ПДВ  — 4 145,67 грн.

Будівля поточної за адресою: смт Семенівка, вул. Леніна,
8с. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 14 266,00
грн., у т. ч. ПДВ — 2 377,67 грн.

Будівля очисної башти ПОБ%1 за адресою: смт Семенівка,
вул. Леніна, 8ф. Об’єкт приватизовано юридичною особою
за 5 730,00 грн., у т. ч. ПДВ — 955,00 грн.

Будівля очисної башти ПОБ%2 за адресою: смт Семенівка,
вул. Леніна, 8х. Об’єкт приватизовано юридичною особою за
5 777,00 грн., у т. ч. ПДВ — 962,83 грн.

Під’їзна залізнична колія 569,2 м за адресою: смт Семені%
вка, вул. Леніна, 8я. Об’єкт приватизовано юридичною осо%
бою за 27 400,00 грн., у т. ч. ПДВ — 4 566,67 грн.

Будівля складу № 22 за адресою: смт Семенівка, вул. Лені%
на, 8к. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 24 010,00
грн., у т. ч. ПДВ — 4 001,67 грн.

Будівля насіннєво%очисної башти за адресою: смт Семені%
вка, вул. Леніна, 8у. Об’єкт приватизовано юридичною осо%
бою за 10 820,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 803,33 грн.

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.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Ге%
роїв Сталінграда, 5. Об’єкт приватизовано юридичною осо%
бою за 145 550 грн., у т. ч. ПДВ — 24 258,33 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Гва%
рдійська, 4. Об’єкт приватизовано юридичною особою за
49 421 грн., у т. ч. ПДВ — 8 236,83 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Гва%
рдійська, 14. Об’єкт приватизовано фізичною особою за
56 298 грн., у т. ч. ПДВ — 9 383 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. 60
років Жовтня, 81. Об’єкт приватизовано юридичною особою
за 19 179 грн., у т. ч. ПДВ — 3 196,5 грн.

Нежитлова будівля за адресою: м. Кременчук, вул. Івана
Приходька, 74. Об’єкт приватизовано фізичною особою за
86 158 грн., у т. ч. ПДВ — 14 360 грн.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля площею 74,4 м2, що знаходиться на ба%

лансі ВАТ «Хлібозавод «Залізничник», за адресою: м. Тростя%
нець, пл. 40%ї Армії, 1. Об’єкт приватизовано юридичною осо%
бою за 14 190 грн., у т. ч. ПДВ — 2 365 грн.

Нежитлова будівля (пункт приймання склопосуду), що зна%
ходиться на балансі ВАТ «Хлібозавод «Залізничник», за ад%
ресою: м. Тростянець, вул. Півненка, 2. Об’єкт приватизовано
фізичною особою за 2 580 грн., у т. ч. ПДВ — 430 грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення № 22 загальною площею 10,6 м2 на

2%му поверсі в будівлі, літ. А, що знаходиться на балансі Хар%
ківського обласного управління статистики, за адресою: смт
Дворічна, вул. Садова, 2. Об’єкт приватизовано юридичною
особою за 1 663,20 грн., у т. ч. ПДВ — 277,00 грн.

Нежитлове приміщення № 19 загальною площею 30,5 м2 на
2%му поверсі в будівлі, літ. А, що знаходиться на балансі Хар%
ківського обласного управління статистики, за адресою: смт
Дворічна, вул. Садова, 2. Об’єкт приватизовано юридичною
особою за 4 633,20 грн., у т. ч. ПДВ — 772,20 грн.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА  РЕСПУБЛІКА  КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж за конкурсом майна, що належить

Автономній Республіці Крим, — Бахчисарайського
деревообробного заводу

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Бахчиса%
райський деревообробний завод.

Адреса об’єкта: Автономна Республіка Крим, м. Бахчиса%
рай,  вул. Вишнева, 1а.

Код за ЄДРПОУ: 00412211.
Телефон (06554) 428%24.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на околиці міс%

та біля залізничної колії.
Об’єкт розташований на земельній ділянці загальною пло%

щею 3 га, наданій у постійне користування.
Основні види діяльності: виробництво теслярських і сто%

лярних виробів; лісопиляне і стругальне виробництво, про%
сочення деревини.

Основні види продукції за 2003 рік

Найменування Кількість, шт. Загальна сума, грн.

Віконні блоки 23,85 2 767,66
Дверні блоки 20,85 1 966,55
Інші вироби — 5 948,24
Усього: 10 682,45

У 2004 році випуск і реалізація основних видів продукції не
вироблялися.

Кількість робочих місць — 15.
Кредиторська заборгованість (станом на 30.06.2004):

282,6 тис. грн.
Дебіторська заборгованість (станом на 30.06.2004): 23,0 тис.

грн.
Баланс активів та пасивів (тис. грн.) за роками: 2001 р. —

1 287,3; 2002 р. — 1 274,1; 2003 р. — 1 066,2; на 30.06.2004 —
1 058,2.

Підприємство працює зі збитком, не рентабельне.
Збиток на 30.06.2004 становить — 26,9 тис. грн.
До складу об’єкта входять:
6 виробничих цехів,одна адміністративна будівля, 2 су%

шильні камери, 2 склади, котельня, майстерні, гараж, 2 са%
раї, насосна, навіс, інженерні спорудження; виробниче уста%
ткування, меблі в кількості 92 одиниць.

Площа виробничо%складських приміщень — 7 007,8 м2, пло%
ща офісних приміщень — 546,9 м2.

Будівлі виробничих цехів, складів знаходяться у задовіль%
ному стані, є електроосвітлення. Територія забезпечена во%
допостачанням, каналізацією. Оброблення: штукатурка, по%
білка, фарбування, підлоги цементні, дощаті. Офісні примі%
щення  знаходяться у задовільному стані. Оброблення: побі%
лка, фарбування, шпалери, плитка, підлоги дощаті.

Початкова вартість продажу — 1 226 700,00  (один
мільйон двісті двадцять шість тисяч сімсот) грн.

Умови конкурсу.
1. Збереження основного профілю діяльності об’єкта.
2. Погашення протягом 30 днів з моменту укладення дого%

вору купівлі%продажу  простроченої кредиторської заборго%
ваності у сумі 83 382,34 грн. (станом на 30.06.2004), у тому
числі: по заробітній платі у розмірі 31 637,58 грн., перед Пе%
нсійним фондом у розмірі 51 744,76 грн.

3. Збереження 15 робочих місць.
4. Дотримання вимог антимонопольного законодавства.
5. Утримання об’єкта в належному санітарному стані, до%

тримання діючих норм екологічної безпеки під час подаль%
шої експлуатації об’єкта.

6. Оплата робіт із проведення  аудиторської перевірки.
7. Надати благодійну допомогу у розмірі 5 000 грн. дитячій

дошкільній установі № 8 (м. Бахчисарай) для придбання не%
обхідного інвентарю і м’яких меблів, шляхом перерахування
зазначеної суми на р/р № 35427021000783 КФК 070101 в
Управлінні Держказначейства в АРК, м. Сімферополь, МФО
824026,  код за ЄДРПОУ 04055676.

8. Покупець зобов’язаний подати до конкурсної комісії план
приватизації об’єкта, що має включати: назву і місцезнахо%
дження об’єкта; відомості про покупця ( основний вид діяль%
ності, фінансові показники діяльності підприємства та ін.);
запропоновану покупцем ціну придбання об’єкта; зобов’язання
щодо виконання умов конкурсу, порядок внесення інвестицій,
їхні розміри і терміни внесення (з розбивкою по кварталах);
соціальні наслідки приватизації; додаткові зобов’язання що%
до подальшої експлуатації об’єкта.

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

Кошти у сумі 122 670,00 грн., що становить 10% початкової
вартості об’єкта, вносяться на р/р 37323000016362 в Управ%
лінні  Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь, код
за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026, одержувач: Фонд майна
Автономної Республіки Крим.

Ознайомитися з об’єктом можна в будь%який час за міс%
цем його розташування.

Конкурс відбудеться 15 листопада 2004 року об 11.00
за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
Фонд майна Автономної Республіки Крим.

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

Довідки за адресою: 95015, Сімферополь, вул. Севасто%
польська, 17, Фонд майна АРК, каб. 36, тел. 241%319.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної

власності – майна АЗС № 14, поверненого
за рішенням суду у державну власність

Назва об’єкта: майно АЗС № 14,  повернуте за рішенням
суду у державну власність.

Адреса: Закарпатська область, Рахівський р%н, смт Ясіня,
вул. Визволення, б/н.

Відомості про об’єкт: будівля операторської загальною
площею приміщень 14,94 м2, стіни цегляні, перекриття —
збірні залізобетонні плити, підлога дощата, вікна і двері
дерев’яні, стіни поштукатурені і побілені вапняним роз%
чином, зовні «теразит» та  два автозаправні блок%пункти
(АБП%8).

Початкова  вартість продажу об’єкта без  урахування ПДВ
— 5 371,00 грн., ПДВ —1 074,20 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
6 445,20  грн.

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

мання санітарно%екологічних норм щодо утримання об’єкта;
провести реєстрацію будівлі операторської в бюро технічної
інвентаризації (БТІ).

Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,04 га.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно з
органами місцевого самоврядування,  згідно з чинним зако%
нодавством.

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

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

 Грошові кошти в розмірі 644,52 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта  перераховується на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області,  код  22111310, МФО
812016.

Термін прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення
аукціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: За%
карпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька,60, кімн.
316.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закар%
патська область, Рахівський р%н, смт Ясіня, вул. Визво%
лення. Служба з організації та проведення аукціону: РВ
ФДМУ по Закарпатській області: м. Ужгород, вул.Собра%
нецька,60, кімната 316; телефони для довідок в Ужгороді:
(03122) 3%53%21, 3%71%93.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — частини адміністративного будинку,
що знаходиться на балансі РВ ФДМУ

по Закарпатській області
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача – 22111310.
Назва об’єкта: частина адміністративного будинку.
Адреса: Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності

(Леніна),18.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля з підвальними

приміщеннями, загальною площею приміщень 392,26 м2, у
тому числі: приміщення першого поверху  загальною площею
100,2 м2, другого поверху загальною площею  244,4 м2 та під%
вал загальною площею 47,66 м2. Об’єкт розташований на зе%
мельній ділянці площею 0,07 га, яка знаходиться у спільному
користуванні. Окремо під частину адміністративного будин%
ку земельна ділянка не відведена.

Технічна характеристика об’єкта: стіни – цегла; міжповер%
хове перекриття — дерево, підшите;  підлога дощата; покрі%
вля — шифер по дерев’яній обрешітці.  Внутрішні системи
інженерного устаткування в будинку — електрозабезпечен%
ня, водяне опалення, сигналізація, телефон.

Початкова  вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ
— 129 490,00 грн., ПДВ — 25 898,00 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
155 388,00  грн.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; дотримання санітарно%екологічних норм щодо утри%
мання об’єкта; провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної
інвентаризації (БТІ).

Питання землекористування покупець вирішує самостійно
з органами місцевого самоврядування, згідно з чинним за%
конодавством;

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

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

Грошові кошти в розмірі 15 538,80  грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта,  перераховуються на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області,  код  22111310, МФО
812016.

Прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення аукці%
ону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: За%
карпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька,60, кімн.
316.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпат%
ська область, м. Тячів, вул. Незалежності (Леніна),18. Служ%
ба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Зака%
рпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімна%
та 316; телефони для довідок в Ужгороді: (03122) 3%53%21,
3%71%93.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності –
щитового будинку літ. Б, що  знаходиться на балансі
ВАТ «Мукачівський завод комплектних лабораторій»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача – 00226997.
Назва об’єкта: щитовий будинок, літ. Б.
Адреса: Закарпатська область, Мукачівський р%н, с. Брес%

тове.
Відомості про об’єкт: одноповерховий, дерев’яний буди%

нок загальною площею приміщень 40,6м2, розташований на
земельній ділянці площею 0,18 га, введений в експлуатацію
в 1985р., складається з двох житлових кімнат, кухні, коридору
та роздільного санвузла. З фасадної сторини будинку при%
будована веранда.

Технічна характеристика об’єкта: стіни щитові дошки;  пе%
рекриття дерев’яне;  підлога дощата, бетонна. Внутрішні си%
стеми інженерного устаткування в будинку — електроосвіт%
лення, опалення, каналізація, водопровід.

Початкова  вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ
— 8 674,00 грн., ПДВ — 1 734,80 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
10 408,80  грн.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; дотримання санітарно%екологічних норм щодо утри%
мання об’єкта; провести реєстрацію будівлі в бюро технічної
інвентаризації (БТІ).

Питання землекористування покупець вирішує самостійно
з органами місцевого самоврядування, згідно з чинним за%
конодавством.
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Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич%
них осіб.

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

 Грошові кошти в розмірі 1 040,88  грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта,  перераховується на р/р №
37314009000173 в УДК по Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області,  код  22111310, МФО
812016.

Прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення аукці%
ону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: За%
карпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька,60, кімн.
316.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь%
ка область, Мукачівський р%н, с. Брестове. Служба з органі%
зації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській об%
ласті: м. Ужгород, вул.Собранецька,60, кімната 316; телефо%
ни для довідок в Ужгороді: (03122) 3%53%21, 3%71%93.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
державної форми власності — приміщення

овочекартоплесховища
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: приміщення овочекартоплесховища, що зна%
ходиться на балансі Помічнянського державного торговель%
но%виробничого підприємства робітничого постачання.

Адреса об’єкта: 27030, Кіровоградська обл., Добровелич%
ківський район, м. Помічна, вул. Енгельса, 4.

Балансоутримувач: Помічнянське державне торговельно%
виробниче підприємство робітничого постачання.

Адреса балансоутримувача: 27030, Кіровоградська обл.,
Добровеличківський район, м. Помічна, вул. Чернишевсько%
го, 3.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01101528.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля з бе%

тонних блоків площею 712,25 м2.
Площа земельної дiлянки: 0,0712 га.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 8 120,0

грн., ПДВ — 1 624,0 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 9 744,0 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних

осіб.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає

покупець; питання права користування або власності на зе%
мельну ділянку під об’єктом вирішується новим власником
після укладення договору купівлі%продажу об’єкта самостій%
но за порядком, встановленим чинним законодавством.

Учасники  аукціона вносять грошові кошти в розмірі 974,40
грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта при%
ватизації, на р/р № 37312002000547 в УДК у Кiровоградськiй
областi, МФО 823016, код 13747462, отримувач — Регіональ%
не відділення ФДМУ по Кіровоградській області.

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

Термін прийняття заяв: до 8 листопада 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 12 листопада 2004 року об

11*й годині за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Гли*
нки, 2, Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградсь*
кій області.

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

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

ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні приміщення магазину,

який не ввійшов до статутного фонду
ВАТ «Дрогобицький «Агротехсервіс» і знаходиться на

його балансі (об’єкт державної форми власності)
Назва об’єкта: приміщення магазину.
Адреса об’єкта: вул. Стрийська № 266, м. Дрогобич Львів%

ської області, 82100.
Балансоутримувач: ВАТ «Дрогобицький «Агротехсервіс»,

код за ЄДРПОУ 3752798.
Адреса балансоутримувача: ВАТ «Дрогобицький «Агро%

техсервіс»  Львівської області, 82100.
Призначення об’єкта: роздрібна торгівля.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення  загальною

площею 25,8 м2, розташоване на першому поверсі двоповер%
хової цегляної прибудови  до двоповерхової  адміністратив%
ної будівлі, рік побудови 1980.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу:
1. Подальше використання за рішенням покупця.
2. Відчуження або передача об’єкта в оренду здійснюєть%

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

3. Відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповід%
ними зобов’язаннями, за договором подальшого відчуження
погоджується з органом приватизації.

4. Переможець аукціону,  в разі  відмови  від підписання
протоколу аукціону або відмови від укладання договору купі%
влі%продажу об’єкта, сплачує  продавцю неустойку в розмірі
20% від кінцевої  вартості продажу об’єкта на аукціоні.

5. Питання землевідведення  вирішується новим власни%
ком згідно з чинним законодавством.

Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб
— грошові кошти.

Початкова вартість об’єкта без ПДВ — 6 613,00 грн.
ПДВ — 1 322,60 грн.
Початкова  вартість  об’єкта з урахуванням ПДВ —

7 935,60 грн.
 Плата за реєстрацію заяви  в розмірі 17 грн. та  платежі за

об’єкт приватизації вносяться на рахунок  № 37180500900001
в  банку УДК у Львівській області, код банку  825014 . Одержу%
вач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Грошові кошти в розмірі 793,56  грн.,   що становить 10%
від початкової вартості  об’єкта,   вносяться на рахунок
№37310009000186 в банку УДК у  Львівській області, код ба%
нку 825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон  відбудеться через 30 календарних днів з дня
публікації інформації в газеті «Відомості приватизації»
за адресою вул. Січових Стрільців, 3, кімн.13, м. Львів,
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, об
11*й год.

Реєстрація заявників з 9.00  до 10.50.
Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятни%

цю — з 9.00 до 16.00, протягом 27 днів після публікації в
газеті «Відомості приватизації» в кімнаті 5 за адресою вул.
Січових Стрільців, 3, м. Львів.

Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба
з організації та проведення аукціону знаходиться за адре%
сою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн.13, м. Львів, тел. (0322)
72%20%42, Регіональне відділення ФДМУ по Львівській обла%
сті.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта

комунальної власності — індивідуально визначеного
майна — нежитлового приміщення площею 442,6 м2

(із зниженням початкової вартості на 30%)
Назва об’єкта: індивідуально визначене майно — нежит%

лове приміщення площею 442,6 м2.
Адреса об’єкта: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Ма%

зепи, 20.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Червоно%

граджитлокомунсервіс».
Код за ЗКПО: 31616100.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення площею 442,6

м2  розташоване на першому поверсі одноповерхової прибу%
дови до дев’ятиповерхового житлового будинку. Рік побудо%
ви —1986 р. З березня 1998 р. приміщення не використову%
валось. Земельна ділянка окремо не виділена.

Договір оренди на приміщення зберігає чинність для но%
вого власника до 31.12.2006.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 52 206 грн., ПДВ —
10 441,2 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
62 647,2 грн.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вноситься
на рахунок № 37188015000186 в УДК у Львівській області.
Банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львів%
ській області, ЗКПО  20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про%
дажу об’єкта, що становить 6 264,72 грн., вноситься на раху%
нок № 37327014000186 в УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, ЗКПО  20823070.

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

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

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

Аукціон буде проведено об 11*й год. через 30 кален*
дарних днів від дня публікації цієї інформації у газеті
«Відомості приватизації».

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

Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 21, тел. (0322) 74%12%24.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

цілісного майнового комплексу Львівського
державного технологічного центру «Клатрат»

(початкова ціна продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс Львівського

державного технологічного центру «Клатрат».
Адреса об’єкта: м. Львів, вул. Хімічна, 4.
Балансоутримувач: Львівський державний технологічний

центр «Клатрат».
Вид  діяльності підприємства: випуск лакофарбової про%

дукції.

Заборгованість підприємства станом на 31.05.2004 стано%
вить:

дебіторська — 1 800 грн., у тому числі до погашення —
1 300 грн.;

кредиторська — 6 900 грн.
Кількість працівників — 4 чол.
Відомості про об’єкт: будівля та земельна ділянка в ціліс%

ному майновому комплексі — Львівському державному тех%
нологічному центрі «Клатрат» — відсутні.

Початкова  вартість  продажу: 1 035,30 грн. (одна ти*
сяча тридцять п’ять гривень тридцять копійок).

 Реєстраційний внесок та кошти під час розрахунку за об’%
єкт приватизації в розмірі 17 грн. вносяться на рахунок №
37180500900001 в УДК у Львівській області. Банк одержувача
— УДК у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів
— Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЗКПО
20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про%
дажу об’єкта, що становить 103,53 грн., вноситься на рахунок
№ 373100090000186 в УДК у Львівській області. Банк одержу%
вача — УДК у Львівській області, МФО 825014. Одержувач
коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській облас%
ті, ЗКПО 20823070.

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

Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб
— грошові кошти.

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

Аукціон  буде проведено через 30 календарних днів
від дня публікації цієї інформації у газеті «Відомості при*
ватизації», об 11.00.

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

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

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  інвентарного

об’єкта — напівпідвального приміщення,
площею 106,4 м2

Назва об’єкта: напівпідвальне приміщення під будівлею.
Адреса: 94400, Луганська область, м. Краснодон, Мікро%

центр, 23.
Балансоутримувач: ЖЕК № 1 УЖКГ МВК.
Відомості про об’єкт: напівпідвальне приміщення під буді%

влею площею 106,4 м2, знаходиться в оренді до моменту при%
ватизації.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 16 412 грн., ПДВ —
3 282,40 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
19 694,40 грн.

Сума застави: 1 969,44 грн.
Засоби платежу за придбаний об’єкт: грошові кошти.
Умови продажу.
Погоджувати профіль використання напівпідвального при%

міщення з виконкомом Краснодонської міської ради. Утри%
мувати напівпідвальне приміщення та прилеглу територію в
належному санітарно%технічному стані. Укладати договори на
комунальні послуги та користування земельною ділянкою. За%
міну та реконструкцію систем тепло%, водо% та енергопоста%
чання проводити за згодою з експлуатаційними організаці%
ями. Забезпечувати вільний доступ експлуатаційних органі%
зацій до комунікацій загального користування і утримувати
їх у належному стані. Дотримуватися санітарних, екологічних
норм та правил пожежної безпеки згідно з чинним законо%
давством України. Об’єкт не підлягає відчуженню та переда%
чі в оренду без збереження зобов’язань, на яких його при%
дбано. Своєчасно виконувати капітальний і поточний ремонт
підвального приміщення. Брати участь у соціально%
економічному розвитку міста.

Покупець в місячний термін відшкодовує витрати, пов’я%
зані з експертною оцінкою і підготовкою об’єкта до привати%
зації. Переможець аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладання договору купівлі%продажу
об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків
від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні. Нести відпові%
дальність за повне зберігання підвального приміщення та
готовність до експлуатації його для потреб цивільної оборо%
ни міста.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. і сума застави
вносяться на р/р № 37326014001475 УДК у Луганській облас%
ті, МФО 804013, код 25371460, Управління економіки та влас%
ності.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза%
ції вносяться на р/р № 37189013001475, одержувач — місце%
вий бюджет, м. Краснодон, код 25371460, банк одержувач —
УДК Луганської області, МФО 804013, Управління економіки
та власності.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
протягом 27 календарних днів від дня опублікування цієї ін%
формації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон буде проведено за адресою: 94400, Лугансь*
ка обл., м. Краснодон, пл. Леніна, 8, Краснодонський
міськвиконком, кімн. 25, через 30 календарних днів від
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» о 10.00.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Луганська
обл., м. Краснодон, Мікроцентр, 23, у робочий час.

Служба з організації та проведення аукціону: Управління
економіки та власності виконавчого комітету Краснодонської
міської ради, кімн. 25, телефон 2%51%80.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  інвентарного
об’єкта — вбудованого нежитлового приміщення

площею 11,5 м2

Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення.
Адреса: 94400, Луганська область, м. Краснодон, вул.

П. Котова, 2б.
Балансоутримувач: ЖЕК № 1 УЖКГ МВК.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення

площею 11,5 м2 знаходиться в оренді до моменту приватиза%
ції.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 068 грн., ПДВ —
413,60 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
2 481,60 грн.

Сума застави: 248,16 грн.
Засоби платежу за придбаний об’єкт: грошові кошти.
Умови продажу.
Погоджувати профіль використання напівпідвального при%

міщення з виконкомом Краснодонської міської ради. Утри%
мувати напівпідвальне приміщення та прилеглу територію в
належному санітарно%технічному стані. Укладати договори на
комунальні послуги та користування земельною ділянкою. За%
міну та реконструкцію систем тепло%, водо% та енергопоста%
чання проводити за згодою з експлуатаційними організаці%
ями. Забезпечувати вільний доступ експлуатаційних органі%
зацій до систем тепло%, водо% та енергопостачання і утриму%
вати їх у належному стані. Дотримуватися санітарних, еколо%
гічних норм та правил пожежної безпеки згідно з чинним
законодавством України. Об’єкт не підлягає відчуженню та
передачі в оренду без збереження зобов’язань, на яких його
придбано. Своєчасно виконувати капітальний і поточний ре%
монт підвального приміщення. Брати участь у соціально%
економічному розвитку міста. Покупець в місячний термін
відшкодовує витрати, пов’язані з експертною оцінкою і під%
готовкою об’єкта до приватизації. Переможець аукціону, який
відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання
договору купівлі%продажу об’єкта, сплачує продавцю неустой%
ку в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на
аукціоні.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. і сума застави
вносяться на р/р № 37326014001475 УДК у Луганській облас%
ті, МФО 804013, код 25371460, Управління економіки та влас%
ності.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза%
ції вносяться на р/р № 37189013001475, одержувач — місце%
вий бюджет, м. Краснодон, код 25371460, банк одержувач —
УДК Луганської області, МФО 804013, Управління економіки
та власності.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
протягом 27 календарних днів від дня опублікування цієї ін%
формації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон буде проведено за адресою: 94400, Лугансь*
ка обл., м. Краснодон, пл. Леніна, 8, Краснодонський
міськвиконком, кімн. 25, через 30 календарних днів від
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» о 10.00.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Луганська
обл., м. Краснодон, Мікроцентр, 23, у робочий час.

Служба з організації та проведення аукціону: Управління
економіки та власності виконавчого комітету Краснодонської
міської ради, кімн. 25, телефон 2%51%80.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

державного майна — частини нежитлової будівлі
(ціна знижена на 30%)

Назва об’єкта: 22/100 частини будівлі.
Адреса: 93600, Луганська обл., смт Станично%Луганське,

вул. Лермонтова, буд. 1.
Призначення об’єкта: нежитлове приміщення.
Відомості про об’єкт: частина окремо розташованої будів%

лі автостанції загальною площею 35,8 м2 з автопавільйоном,
убиральнею та замощенням.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ становить 8 098,42 грн.,
ПДВ — 1 619,68 грн.

Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 9 718,10 грн.
Умови продажу:
утримання об’єкта та прилеглої території у належному са%

нітарно%технічному стані; укладання договорів на комунальні
послуги та на спільне користування прилеглою територією з
експлуатаційними організаціями; об’єкт не підлягає відчу%
женню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним
особам без збереження зобов’язань, на яких його було
придбано; переможець аукціону, який відмовився від підпи%
сання протоколу аукціону або укладення договору купівлі%
продажу, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20 відсотків
від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні; покупець від%
шкодовує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до прива%
тизації.

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

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносять%
ся на р/р № 37183506900001 в УДК у Луганській обл., МФО
804013, код 13398493, одержувач — Регіональне відділен%
ня Фонду державного майна України по Луганській облас%
ті.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта (972) грн. вносяться на р/р № 373160060000535 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 його знахо%
дження.

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

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

 споруди павільйону
Назва об’єкта: споруда павільйону.
Адреса: Україна, 39605, Полтавська область, м. Кременчук,

вул. Махоркова, 31.
Відомості про об’єкт: споруда павільйону площею 28,4 м2.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 240 грн.
ПДВ — 1 648 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 9 888

грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про%

дажу: 988,8 грн.
Умови продажу об’єкта на аукціоні.
1. Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юриди%

чних осіб.
2. Погоджувати профіль використання об’єкта з відповід%

ними службами виконкому Кременчуцької міської ради Пол%
тавської області.

3. Утримувати об’єкт та прилеглу територію згідно з вимо%
гами санітарних та екологічних норм, проводити роботи з
упорядкування прилеглої території.

4. Укласти окремі договори з експлуатаційними організа%
ціями, які надають послуги на обслуговування та оплату по%
слуг протягом місяця з моменту підписання договору купівлі%
продажу об’єкта.

5. Заміну та реконструкцію систем тепло%, водо% та енерго%
постачання проводити за згодою з експлуатаційними орга%
нізаціями.

6. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду ін%
шим юридичним та фізичним особам без збереження зобо%
в’язань, на яких він був придбаний.

7. Покупець зобов’язаний сплатити продавцю витрати, по%
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації (виготовлення
технічної документації та реєстрація права власності в МБТІ,
послуги експерта за визначення початкової вартості об’єкта
приватизації з урахуванням ПДВ та рецензування експертної
оцінки).

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та грошові
кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта прива%
тизації вносяться на розрахунковий рахунок №
26000000014385 в Полтавській обласній філії АППБ «Аваль»,
м. Полтава, МФО 331605, код 13946701.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза%
ції вносяться на розрахунковий рахунок № 37187002001990
УДК в Полтавській області, м. Полтава, МФО 831019, код
13946701.

Термін прийняття заяв: протягом 27 днів після опубліку%
вання цієї інформації.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку*
вання цієї інформації об 11.00 за адресою: 39600, м.
Кременчук, вул. Леніна, 14/23.

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

Служба з організації та проведення аукціону: Фонд місько%
го майна за адресою: 39614, м. Кременчук, площа Перемоги,
2, тел. 2%12%76, факс 2%32%76.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні  складських споруд

Назва об’єкта: складські споруди.
Адреса: Україна, 39605, Полтавська область, м. Кременчук,

вул. Махоркова, 37а.
Відомості про об’єкт: складські споруди площею 1 321 м2.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 348 490 грн.
ПДВ — 69 698 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

418 188 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про%

дажу: 41 818,8 грн.
Умови продажу об’єкта на аукціоні.
1. Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юриди%

чних осіб.
2. Погоджувати профіль використання об’єкта з відповід%

ними службами виконкому Кременчуцької міської ради Пол%
тавської області.

3. Утримувати об’єкт та прилеглу територію згідно з вимо%
гами санітарних та екологічних норм, проводити роботи з
упорядкування прилеглої території.

4. Укласти окремі договори з експлуатаційними організа%
ціями, які надають послуги на обслуговування та оплату по%
слуг протягом місяця з моменту підписання договору купівлі%
продажу об’єкта.

5. Заміну та реконструкцію систем тепло%, водо% та енерго%
постачання проводити за згодою з експлуатаційними орга%
нізаціями.

6. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду ін%
шим юридичним та фізичним особам без збереження зобо%
в’язань, на яких він був придбаний.

7. Покупець зобов’язаний сплатити продавцю витрати, по%
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації (виготовлення
технічної документації та реєстрація права власності в МБТІ,
послуги експерта за визначення початкової вартості об’єкта
приватизації з урахуванням ПДВ та рецензування експертної
оцінки).

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та грошові
кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта прива%
тизації вносяться на розрахунковий рахунок №
26000000014385 в Полтавській обласній філії АППБ «Аваль»,
м. Полтава, МФО 331605, код 13946701.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза%
ції вносяться на розрахунковий рахунок № 37187002001990
УДК в Полтавській області, м. Полтава, МФО 831019, код
13946701.

Термін прийняття заяв: протягом 27 днів після опубліку%
вання цієї інформації.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку*
вання цієї інформації об 11.00 за адресою: 39600, м.
Кременчук, вул. Леніна, 14/23.

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

Служба з організації та проведення аукціону: Фонд місько%
го майна за адресою: 39614, м. Кременчук, площа Перемоги,
2, тел. 2%12%76, факс 2%32%76.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  об’єкта

комунальної власності — комплексу будівель та
споруд колишнього дитячого закладу (знижка 30%)
Назва об’єкта: комплекс будівель та споруд колишнього

дитячого закладу.
Адреса: Україна, 39600, Полтавська область, м. Кременчук,

пров. Героїв Бреста, 86а.
Відомості про приміщення: комплекс будівель та споруд

колишнього дитячого закладу: будівля, літ. А, загальною пло%
щею 2 440,2 м2, сарай з погрібом, літ. Б, Бп загальною пло%
щею 86,82 м2, у т. ч. підвал — 37,52 м2, павільйони, літ. Ж, З, И,
К, Л, Н, О, П, Р; басейн, літ. М, сарай, літ. С, загальною пло%
щею 7,4 м2, огорожа з металевої сітки, літ. 2 загальною пло%
щею 594,4 м2, замощення асфальтобетон загальною площею
2 649 м2. Земельна ділянка 11 003 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 626 731 грн.;
ПДВ — 125 346,2 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

752 077,2 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про%

дажу: 75 207,72 грн.
Умови продажу об’єкта на аукціоні.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич%

них осіб; в установлений термін сплатити ціну продажу об’%
єкта з урахуванням ПДВ; в  установлений термін прийняти
об’єкт; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду
іншим юридичним та фізичним особам без збереження зо%
бов’язань, на яких він був придбаний; після придбання об’%
єкта його новий власник стає правонаступником прав і обо%
в’язків приватизованого об’єкта; у разі подальшого відчу%
ження приватизованого об’єкта новий власник у двотижне%
вий термін з дня переходу до нього права власності на цей
об’єкт подає до органу приватизації копії документів, що під%
тверджують перехід до нього права власності; виконувати
вимоги штабу цивільної оборони міста відповідно до законо%
давства України про цивільну оборону та заходи мобіліза%
ційної підготовки згідно з Законом України «Про мобіліза%
ційну підготовку та мобілізацію», зберігати раніше визначе%
ні мобілізаційні завдання; погоджувати профіль використання
об’єкта з відповідними службами виконкому Кременчуцької
міської ради Полтавської області; сплатити продавцю ви%
трати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації (ви%
готовлення технічної документації та реєстрація права влас%
ності в КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвента%
ризації», послуги експерта за визначення початкової вартос%
ті об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ та рецензування
експертної оцінки); укласти окремі договори з експлуатацій%
ними організаціями та організаціями, які надають послуги
на обслуговування та  оплату послуг (відповідне комунальне
госпрозрахункове житлово%експлуатаційне підприємство, ор%
ганізації тепло%, водо%, енергопостачання та інші) протягом
одного місяця з моменту підписання договору; утримувати
об’єкт та прилеглу територію відповідно до вимог санітарно%
та екологічних норм, проводити роботи з благоустрою цієї
території; заміну та реконструкцію систем тепло%, водо% та
енергопостачання проводити за згодою з експлуатаційними
організаціями; забезпечити вільний доступ обслуговуючих
служб до комунікацій загального користування та утримува%
ти їх в належному стані.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в розмірі
17 грн. вноситься на розрахунковий рахунок № 26003870 в
АППБ «Аваль», МФО 331638, код 13946701. Одержувач: Фонд
міського майна Кременчуцької міської ради.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості про%
дажу перераховуються на розрахунковий рахунок №
37324003001990 УДК у Полтавській області, МФО 831019, код
13946701, одержувач: Фонд міського майна Кременчуцької
міської ради.

Термін прийняття заяв: протягом 27 днів після опубліку%
вання цієї інформації.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку*
вання цієї інформації об 11.00 за адресою: м. Кремен*
чук, вул. Леніна, 14/32.

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

Служба з організації та проведення аукціону знаходиться
за адресою: 39614, м. Кременчук, площа Перемоги, 2, тел.:
2%12%76, тел. (факс) 2%32%76.
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СУМСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні коптильного цеху
 Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: коптильний цех.
Адреса: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Горького.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлі%

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

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розта%
шована двоповерхова цегляна  будівля,  площа  приміщень —
200 м2, земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу без ПДВ — 27 475 грн., ПДВ — 5 495
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
32 970 грн.

Умови продажу: питання землекористування покупець ви%
рішує самостійно за порядком, визначеним чинним законо%
давством.

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

Грошові кошти в розмірі 3 297 грн., що становить 10% від
вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонального від%
ділення ФДМУ по Сумській області №37317008000026, банк:
УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код
21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 8 листопада 2004 ро%
ку.

Аукціон буде проведено 12 листопада 2004 року об
11.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4*й
поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській об*
ласті.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

будівлі магазину № 56
Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта: будівля магазину № 56.
Адреса: 42652, Сумська обл., Тростянецький р%н, с. Кам’я%

нка, ст. Бакирівка.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Хлі%

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

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розта%
шована цегляна одноповерхова будівля, площа  приміщень –
36,1м2. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу без  ПДВ — 2 450 грн., ПДВ— 490 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

2 940 грн.
Умови продажу:
питання землекористування покупець вирішує самостійно

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

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

Грошові кошти в розмірі 294 грн., що становить 10% від
вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонального від%
ділення ФДМУ по Сумській області №37317008000026, банк:
УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код
21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 8 листопада 2004 ро%
ку.

Аукціон буде проведено 12 листопада 2004 року об
11.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4*й
поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській об*
ласті.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі їдальні

Код за ЄДРПОУ: 01037689.
Назва об’єкта: будівля їдальні.
Адреса: 41500, м. Путивль, вул. Ковпака, 7.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Су%

миводбуд», 40030,  м. Суми, вул. Огарьова, 5.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розта%

шована цегляна одноповерхова будівля, площа приміщень –
448, 4  м2.  Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу без  ПДВ — 33 560 грн., ПДВ — 6 712 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

40 272 грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець ви%

рішує самостійно за порядком, визначеному чинним законо%
давством.

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

Грошові кошти в розмірі 4 027 грн., що становить 10% від
вартості  продажу, вносяться на рахунок Регіонального відді%
лення ФДМУ по Сумській області №37317008000026, банк:
УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 8 листопада 2004 року.
Аукціон буде проведено 12 листопада 2004 року об

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний  продаж на аукціоні прибудови

до нежитлової будівлі площею 581, 8 м2

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

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

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

Відомості про будівлю та земельну ділянку: прибудована
цегляна одноповерхова будівля, площа  приміщень —  581,8
м2. Земельна ділянка окремо не виділена.

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

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
60 312 грн.

Умови продажу: питання землекористування покупець ви%
рішує самостійно за порядком, визначеним чинним законо%
давством.

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

Грошові кошти в розмірі 6 031 грн., що становить 10% від
вартості  продажу, вносяться на рахунок Регіонального від%
ділення ФДМУ по Сумській області №37317008000026, банк:
УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код
21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 8 листопада 2004 ро%
ку.

Аукціон буде проведено 12 листопада 2004 року об
11.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4*й
поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській об*
ласті.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

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

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

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

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

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

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

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 8 листопада 2004 ро%
ку.

Аукціон буде проведено 12 листопада 2004 року об
11*й годині за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1,
4*й поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській
області.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

будівлі магазину № 52
Код за ЄДРПОУ: 23050348.
Назва об’єкта:  будівля магазину № 52 .
Адреса:  42600, Сумська обл., м. Тростянець, пл. Комсомо%

льська, 1а.
Балансоутримувач: Відкрите акціонерне товариство «Хлі%

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

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

Вартість продажу без  ПДВ — 4 427, 5 грн., ПДВ — 885, 5
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
5 313 грн.

Умови продажу: питання землекористування покупець ви%
рішує самостійно за порядком, визначеним чинним законо%
давством.

Плата за реєстрацію заяви  в сумі17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській  області
№ 37189500900001, банк: УДК у Сумській  області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.

Грошові кошти в розмірі 531 грн., що становить 10% від
початкової вартості  продажу, вносяться на рахунок Регіона%
льного відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО  837013,  код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 8 листопада 2004 ро%
ку.

Аукціон буде проведено  12 листопада 2004 року об
11*й годині за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1,
4*й поверх, Регіональне відділення ФДМУ по Сумській
області.

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

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  майна,

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

«АТП%16362», а саме: майстерня технічного обслуговування
МТО%АТ на базі автомобіля ЗІЛ%131 державний № 99%10 ХКБ;
мотопомпа (2 од.).

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

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

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

Вартість продажу без ПДВ — 11 900 грн., ПДВ — 2 380 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни*

жено на 30%) — 14 280 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Умови подальшого використання визначає покупець.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по%

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

об’єкта до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими

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

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

Грошові кошти в розмірі 428 грн., що становить 10 відсот%
ків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову%
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла%
сті на р/р №37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона%
льне відділення ФДМУ по Харківській області.

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

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

Аукціон буде проведено об 11*й годині 19 листопада
2004 року в приміщенні Універсальної біржі «Україна»
за адресою: м. Харків, Палац Праці, 7*й під’їзд, 5*й по*
верх.

Останній день приймання заяв — 15 листопада 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу%

вання.

В інформації про продаж на аукціоні об’єкта малої при%
ватизації (група А) — групи інвентарних об’єктів, що
знаходиться на балансі ВАТ «Мурафський цукровий за%
вод», у складі: будівля магазину, літ. Б%1 загальною пло%
щею 165,6 м2; будівля складу магазину, літ. В%1 загальною
площею 77,2 м2; огорожа, за адресою: Харківська обл.,
Краснокутський р%н, с. Мурафа, вул. Театральна, 4а», яка
опублікована в газеті «Відомості приватизації» 29 верес%
ня 2004р. № 38(326), слід читати: «Частина будівлі мага%
зину площею 68,6 м2 знаходиться в оренді, термін дії до%
говору оренди до 27 серпня 2005р.».

Далі за текстом.

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні  нежитлової будівлі

Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: Хмельницький район, с. Іванківці, вул. Островсь%

кого, 3а.
Відомості про об’єкт: одноповерхова саманна нежитлова

будівля  загальною площею 37,2 м2.
Земельна ділянка окремо не  виділена.
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Балансоутримучач: ВАТ «Антонінський цукровий завод».
Вартість об’єкта: 1 693,54 грн.
Сума ПДВ — 338,71 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ:

2 032,25 грн.
Умови продажу: покупцю, який визнаний переможцем аук%

ціону і відмовився від підписання протоколу аукціону або до%
говору купівлі%продажу, грошові кошти в розмірі  10% від
початкової вартості  продажу об’єкта   не повертаються.

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

Аукціон буде проводитися  19 листопада 2004 року об
11*й годині за  адресою: м. Хмельницький, вул. Собор*
на, 75  в   Регіональному   відділенні ФДМУ по  Хмельни*
цькій області.

Кінцевий термін прийняття заяв — 15 листопада  2004 ро%
ку.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн.,  кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вно%
сяться на р/р № 37189500900001, грошові кошти в розмірі
10% від початкової ціни продажу — 203,23 грн., перерахову%
ються на р/р № 37318002200304 банк УДК по Хмельницькій
області, МФО 815013, одержувач коштів РВ ФДМУ по Хмель%
ницькій області, код  02898152.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
Хмельницький район, с.Іванківці, вул. Островського, 3а.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні  нежитлової будівлі

Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: Хмельницький район, с. Черепова, вул. Централь%

на, 51.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна нежитлова

будівля  загальною площею 84,4 м2.
Земельна ділянка окремо не  виділена.
Балансоутримувач: ВАТ «Антонінський цукровий завод».
Вартість об’єкта: 1 107 грн.
Сума ПДВ — 221,40 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ:

1 328,40 грн.
Умови продажу: покупцю, який визнаний переможцем аук%

ціону і відмовився від підписання протоколу аукціону або до%
говору купівлі%продажу, грошові кошти в розмірі  10% від
початкової вартості  продажу об’єкта  не повертаються.

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

 Аукціон буде проводитись 19 листопада 2004 року об
11*й годині за  адресою : м. Хмельницький, вул. Собор*
на, 75  в   Регіональному   відділенні ФДМУ  по  Хмельни*
цькій області.

 Кінцевий термін прийняття заяв — 15 листопада  2004
року.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн.,  кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вно%
сяться на р/р № 37189500900001, грошові кошти в розмірі
10% від початкової ціни продажу — 132,84 грн., перерахову%
ються на р/р № 37318002200304 банк УДК по Хмельницькій
області, МФО 815013, одержувач кошті: РВ ФДМУ по Хмель%
ницькій області, код  02898152.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
Хмельницький район, с. Черепова, вул. Центральна, 51.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  цілісного

майнового комплексу — хлібозаводу (знижка на 30%)
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — хлібозавод.
Адреса: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Перша При%

вокзальна, 18.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: Шепе%

тівське ДТВПРП «Залізничник», код за ЄДРПОУ 01101358.
Відомості про об’єкт:
номенклатура робіт — випічка хлібобулочних та кондитер%

ських виробів; кількість та склад робочих місць — 120 чол., в
тому числі: інженерно%технічні працівники — 6 чол., робітни%
ки — 114 чол.; баланс активів та пасивів: за 2003 р. — 1 193,9
тис. грн.; за 4 місяця 2004 р. — 1 183,6 тис. грн.;  кредиторсь%
ка заборгованість станом на 30.04.2004 — 87,147 тис. грн.;
коефіцієнт рентабельності підприємства за 2002 р. — (+10);
за 2003 рік — (%70,3); за 4 місяця 2004 року — (%67,0); техноло%
гічне обладнання; транспортні засоби; механізми.

Відомость про будівлі:
будівля головного корпусу загальною площею приміщень

— 2 212,1 м2; будівля складу — 70,8 м2;  будівля складу —
114,8 м2; будівля складу — 137,4 м2; будівля складу — 310,3 м2;
будівля складу — 167,5 м2; столярний цех — 138,3 м2; будівля
— 87,5 м2;  будівля гаража — 372,6 м2; будівля складу%гаража
— 91,4 м2; будівля кузні — 44,8 м2; будівля прохідної — 15,8 м2;
металевий ларьок «Свіжий хліб» — 7,5 м2; естакада; об’єкт
розташований на земельній ділянці площею 1,47 га; земель%
на ділянка окремо під будівлі не виділена.

Вартість продажу об’єкта — 1 273 811 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго%

товленням технічної документації;
погашення кредиторської заборгованості до 01.01.2005;
покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовив%

ся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі%
продажу, грошові кошти в розмірі 127 381 грн. 10 коп., що

становить 10% від вартості продажу об’єкта, не повертають%
ся.

Аукціон буде проведено 3 грудня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в Ре*
гіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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

Грошові кошти в розмірі 127 381 грн. 10 коп., що становить
10% від вартості продажу об’єкта, перераховуються до Ре%
гіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  цілісного

майнового комплексу магазину № 17 (знижка на 30%)
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс магазину

№ 17.
Адреса: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Залізнична,

36а.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: Ше%

петівське ДТВПРП «Залізничник», код за ЄДРПОУ
01101358.

Відомості про об’єкт: діяльність підприємства — роздріб%
на торгівля продовольчими товарами, коефіцієнт рентабе%
льності за 2001 рік — 2.6 тис. грн.; за 2002 рік — 0,7 тис. грн.;
в 2003 році магазин не працював; кредиторська заборгова%
ність — 29 757 грн.; дебіторська заборгованість — 32 259
грн.; обладнання; товар. Кількість працюючих станом на
31.04.2004 —0.

Відомість про будівлі:
приміщення магазину вбудоване в одноповерхову будівлю

загальною площею 97,8 м2; складське приміщення магазину
— 33,0 м2;  складське приміщення магазину — 52,0 м2; склад%
ське приміщення магазину — 10,8 м2; приміщення майстерні
— 9,3 м2; будівля котельні загальною площею — 14,3 м2; зе%
мельна ділянка окремо під будівлі не виділена.

Вартість продажу об’єкта — 32 522 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго%

товленням технічної документації;
погашення кредиторської заборгованості в сумі 29 757 грн.

до 01.01.2005;
покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовив%

ся від підписання протоколу аукціону або підписання догово%
ру купівлі%продажу, грошові кошти в розмірі 3 252 грн. 20
коп., що становить 10% від вартості продажу об’єкта, не по%
вертаються.

Аукціон буде проведено 16 листопада 2004 року об
11.00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в
Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій обла*
сті.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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

Грошові кошти в розмірі 3 252 грн. 20 коп., що становить
10% від вартості продажу об’єкта, перераховуються до Ре%
гіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі колишнього

магазину № 11 (знижка на 30%)
Назва об’єкта: будівля колишнього магазину № 11.
Адреса: Хмельницька обл., Шепетівський р%н, станція Су%

дилків.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: Шепе%

тівське ДТВПРП «Залізничник», код за ЄДРПОУ 01101358.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля зага%

льною площею 45,6 м2, земельна ділянка окремо під будівлю
не виділена.

Вартість об’єкта — 2 326,15 грн., ПДВ — 465,23 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

2 791,38 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго%

товленням технічної документації;
покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмо%

вився від підписання протоколу аукціону або договору ку%
півлі%продажу, грошові кошти в розмірі 279 грн. 14 коп., що
становить 10% від вартості продажу об’єкта, не повертаю%
ться.

Аукціон буде проведено 16 листопада 2004 року об
11.00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в
Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій обла*
сті.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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

Грошові кошти в розмірі 279 грн. 14 коп., що становить 10%
від вартості продажу об’єкта, перераховуються до Регіона%
льного відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хме%
льницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  будівлі колишнього

магазину № 22 (знижка на 30%)
Назва об’єкта: будівля колишнього магазину № 22.
Адреса: Хмельницька обл., Шепетівський р%н, станція Хро%

лин.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: Шепе%

тівське ДТВПРП «Залізничник», код за ЄДРПОУ 01101358.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля з силікатних

блоків загальною площею 48,9 м2, земельна ділянка окремо
під будівлю не виділена.

Вартість об’єкта — 1 070,8 грн., ПДВ — 214,8 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

1 285 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго%

товленням технічної документації;
покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовив%

ся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі%
продажу, грошові кошти в розмірі 128 грн. 50 коп., що стано%
вить 10% від вартості продажу об’єкта, не повертаються.

Аукціон буде проведено 16 листопада 2004 року об
11.00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в
Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій обла*
сті.

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 128 грн. 50 коп., що становить 10%
від вартості продажу об’єкта, перераховуються до Регіона%
льного відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хме%
льницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  будівлі

колишнього магазину № 43 (знижка на 30%)
Назва об’єкта: будівля колишнього магазину № 43.
Адреса: Хмельницька обл., Шепетівський р%н, станція Ізя%

слав.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: Ше%

петівське ДТВПРП «Залізничник», код за ЄДРПОУ
01101358.

Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля зага%
льною площею 255,2 м2, земельна ділянка окремо під будів%
лю не виділена.

Вартість об’єкта — 17 673,34 грн., ПДВ — 3 534,66 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

21 208 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго%

товленням технічної документації;
покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмови%

вся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі%
продажу, грошові кошти в розмірі 2  120 грн. 80 коп., що
становить 10% від вартості продажу об’єкта, не повертаю%
ться.

Аукціон буде проведено 16 листопада 2004 року об
11.00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75,
в Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій об*
ласті.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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

Грошові кошти в розмірі 2 210 грн. 80 коп., що становить
10% від початкової ціни продажу, перераховуються до Регіо%
нального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хме%
льницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування.
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Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельниць%
кий, вул. Соборна, 75, тел. 79%56%16.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  зі зниженням
вартості на 30% будівлі та споруди колишнього

професійно*технічного училища № 34,
 м. Звенигородка, що знаходяться на балансі

професійно*технічного училища № 16,
м. Звенигородка (державна власність)

Код за ЗКПО: 00452713.
Адреса: Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Димитро%

ва, 1.
Відомості про земельну ділянку та будівлі:
земельна ділянка окремо не виділена;
будівля колишнього навчального корпусу — окремо розта%

шована двоповерхова цегляна будівля 1901 року забудови,
загальною площею 1 583,08 м2;

будівля навчально%виробничого складу — окремо розта%
шована одноповерхова будівля з погребом 1946 року забу%
дови, загальною площею 494,74 м2;

будівля гаража — окремо розташована одноповерхова бу%
дівля 1970 року забудови, загальною площею 138,4 м2;

будівля санітарно%побутового приміщення (вбиральня) —
окремо розташована одноповерхова цегляна будівля 1947 року
забудови, загальною площею 41,7 м2;

споруда криниці — залізобетонні кільця діаметром один
метр, глибиною 15 метрів, 1947 року забудови.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 207 130 гривень, сума
ПДВ: 41 426 гривень.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
248 556 гривень.

Грошові кошти в розмірі 24 855,60 гривень, що становить
10% вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській облас%
ті.

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

Термін прийняття заяв: до 8 листопада 2004 року включно.
Аукціон буде проведено: 12 листопада 2004 року об

11*й годині за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем

його розташування.
Засоби платежу 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, за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка,
185, к. 445, тел.: 37%30%90, 45%75%29, час роботи з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  зі зниженням

вартості на 30% — цілісного майнового комплексу —
Смілянської виробничої бази № 2, яка знаходиться на

балансі Шевченківського  БМЕУ*5 служби
будівельно*монтажних робіт і цивільних споруд

Одеської залізниці (державна власність)
Код за ЗКПО: 01071775.
Адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Гордієнко,

52а.
Призначення об’єкта: промисловий майданчик.
Будівлі: адміністративний корпус з допоміжними примі%

щеннями (у т. ч. трансформаторна підстанція) — двоповер%
хова цегляна будівля 1994 року, площа 1 920,7 м2, фізичний
знос 40%. Будівля КПП — одноповерхова цегляна будівля
1987 року, площа — 4,20 м2; знос 40%. Склад цементу —  одно%
поверхова цегляна будівля 1989 року, площа 96,4 м2, знос 40%.
Склад з навісом для складання матеріалів — одноповерхова
цегляна будівля 1985 р., площа — 21,3 м2, знос 50%. Склад
ПММ — одноповерхова бетонна 1987 р., площею 36,6 м2, знос
40%. Зварювальний цех з оглядовою ямою — одноповерхова
цегляна будівля 1999 р., площа — 56,9 м2, знос 30%. Будівля
РРУ з силосними бункерами та ямою для гасіння вогню —
двоповерхова, стіни — залізобетонні панелі, 1990 р., площа
— 337,7 м2, знос 40%. Вбиральня — цегляна  1985 р., площа —
5,6 м2. Склад для зберігання лакофарбових матеріалів — од%
ноповерхова цегляна 1985 р., площа — 39,9 м2, знос 50%. За%
мощення І — залізобетонні плити площею 5 555 м2, 1990 року.
Замощення ІІ — залізобетонні плити площею 1 305 м2, 1986
року. Огорожа — залізобетонні плити 1990 року, довжиною
690,22 м. Теплотраса — рік введення 1994, довжиною 1990 м.
Залізничний тупик — 1990 р., площа 363  м2.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею
22 818 м2.

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

Заборгованість підприємства станом на 31.05.2004:
кредиторська заборгованість: —; дебіторська заборгова%

ність: —.
Основна номенклатура послуг: промисловий майданчик.
Рентабельність за останні 3 роки: — не працює.
Початкова ціна продажу без ПДВ: 444 829 грн.
Грошові кошти в розмірі 44 482,90 грн., що становить

10% від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37310007000007, УДК у Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач: РВ ФДМУ по Черкаській облас%
ті.

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

Термін прийняття заяв: до 8 листопада 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 12 листопада 2004 року об

11*й годині за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем

його розташування.
Засоби платежу 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, за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка,
185, к. 445, тел.: 37%30%90, 45%75%29, час роботи з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні  об’єктів групи А

державної власності
Код за ЄДРПОУ: 31480303.
Назва об’єкта: нежитлова будівля (магазин) з облад*

нанням.
Адреса: м. Чернігів, вул. Привокзальна, 2б.
Балансоутримувач: ТОВ «Експрес%Люкс», м. Чернігів, вул.

Попудренка, 1а.
Відомості про об’єкт: магазин 1992 р., розташований на

пероні залізничного вокзалу ст. Чернігів. Одноповерхова це%
гляна будівля загальною площею 93,4 м2, у т. ч. торгова площа
— 23 м2, склад — 41,3 м2, дерев’яна веранда — 14,4 м2. Фун%
дамент та цоколь бетонні, перегородки — цегляні, перекрит%
тя — з/бетонні панелі, підлога — плитка, бетон, дах покритий
руберойдом. До обладнання відносяться касовий апарат
 ЕРА%101 1995 р. в., холодильний прилавок 1996 р. в.

Відомості про земельну ділянку: окремо не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 74 642 грн.
ПДВ: 14 928,4 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

89 570,4 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для

участі в аукціоні: 8 957 грн.
2. Код за ЄДРПОУ: 31480303.
Назва об’єкта: нежитлова будівля (кафе) з обладнан*

ням.
Адреса: м. Чернігів, вул. Щорса, 44.
Балансоутримувач: ТОВ «Експрес%Люкс», м. Чернігів, вул.

Попудренка, 1а.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля 1980 року по%

будови загальною площею 216 м2. Фундамент бетонний, сті%
ни та перегородки цегляні, оштукатурені, перекриття дере%
в’яні, покрівля — азбестоцементні листи, підлога бетонна,
керамічна плитка. До обладнання відносяться: два касові апа%
рати ЕРА%101 1998 р. в., друкарська машинка «Ятрань» 1996
р. в., холодильний агрегат ВС 630 1995 р. в., телефон%факс
«Панасонік» 1998 р. в., холодильна камера КХС%6 1990 р. в.,
холодильна шафа ШХ%08 1991 р. в., холодильний прилавок
1996 р. в., два холодильники 1995 р. в., два морозильники
н/55 1995 р.в.

Відомості про земельну ділянку: окремо не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 333 962 грн.
ПДВ: 66 792,4 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

400 754,4 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для

участі в аукціоні: 40 075,44 грн.
Умови продажу:
сплата за об’єкти приватизації здійснюється грошовими

коштами;
утримання об’єктів та прилеглої території у відповідності

до санітарно%екологічних норм;
питання землекористування покупець вирішує самостійно

з органами місцевого самоврядування згідно з чинним за%
конодавством.

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 10% від початкової вартості об’єк%
та приватизації вносяться на р/р № 37312006000431, одер%
жувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк
одержувача — УДК у Чернігівській обл., МФО 853592.

Аукціон буде проведений 10 грудня 2004 року об 11*й
год. за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.

Кінцевий термін прийняття заяв — 6 грудня 2004 року.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне

відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000, м.
Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел. 176%302, час робо%
ти: з 8.00 до 17.00, крім суботи та неділі.

Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташу%
вання.

В інформації, яка була надрукована в газеті «Відомості
приватизації» 6 жовтня 2004 року в № 39 (327), по продажу
на аукціоні об’єкта — групи інвентарних об’єктів: дві
будівлі колишнього пожежного депо, що знаходиться на
балансі ВАТ «Глобинський цукровий завод», та розташо%
вані в Полтавській області, м. Глобине, вул. Заводська, 1,
вважати дату проведення аукціону по вищезазначеному
об’єкту — 5 листопада 2004 року, припинення прийо*
му заяв — до 1 листопада 2004 року.

ГРУПА  Ж

Підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні, за некомерційним конкурсом

Аукціон

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Оздоровчий табір «Орльонок», що знаходиться на балансі

Державного інституту по проектуванню підприємств коксохі%
мічної промисловості «Гіпрококс», за адресою: Дергачівсь%
кий район, с. Черкаська Лозова, вул. Київське шосе, 10.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня, що знаходиться на балансі ВАТ «Клембівський цук%

ровий завод», за адресою: Ізяславський район, с. Клубівка.

Некомерційний конкурс

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спортивний комплекс, що знаходиться на балансі ВАТ

«Харківський завод «Кондиціонер», за адресою: м. Харків,
вул. Немишлянська, 56а.

Приватизовано шляхом викупу,
продажу за некомерційним конкурсом

Викуп

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Пансіонат «Азовочка», що знаходиться на балансі ЗАТ «До%

нецькмеблі», за адресою: Новоазовський район, м. Ново%
азовськ, вул. Аврорська. Приватизовано юридичною особою
за 93 270 грн., у т. ч. ПДВ — 15 545 грн.

Некомерційний конкурс

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс Миколаївського державного

навчально%курсового комбінату, за адресою: м. Миколаїв, вул.
Лисенка, 39. Приватизовано юридичною особою за 38 300
грн.

Пропонуються до продажу

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні  об’єкта

соціальної сфери — лазні
Назва об’єкта: лазня.
Балансоутримувач: ВАТ «Шпиківський цукровий завод» (код

за ЄДРПОУ 00371877).
Адреса об’єкта: 23614, Вінницька обл., Тульчинський р%н,

смт Шпиків, вул. Шевченка, 16.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля зага%

льною площею 143,6 м2, 1935 р. побудови з обладнанням (ко%
тел водогрійний — 1980 р. випуску, котел опалювальний —
1980 р. випуску). Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 10 915,00 грн., ПДВ:
2 183,00 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
13 098,00 грн.

Умови продажу об’єкта:
можливе перепрофілювання об’єкта без зміни його при%

значення щодо надання соціальних послуг; дотримуватися
санітарних 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; покупець
зобов’язаний у 2%місячний термін відшкодувати витрати, по%
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно%
сяться на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області №
37187006000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.

Грошові кошти в розмірі 1 309,80 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій обл., № 37315005000498 в
банку УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.

Заяви на участь в аукціоні приймаються до 29.11.2004 включно.
Аукціон відбудеться 03.12.2004 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.

Додаткову інформацію можна одержати за місцем подан%
ня заяви.

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

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні медпункту (недіючого), який

не ввійшов до статутного фонду колективного
сільськогосподарського підприємства «Ражнів»

(об’єкт державної форми власності)
Назва об’єкта: медпункт (недіючий).
Адреса об’єкта: с. Велин Бродівського району Львівської

обл., 80630.
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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
Балансоутримувач: колективне сільськогосподарське під%

приємство «Ражнів» (код за  ЄДРПОУ 4949095).
Адреса балансоутримувача: с. Ражнів Бродівського райо%

ну Львівської області, 80630.
Призначення об’єкта: медичне обслуговування.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля ко%

рисною площею 96,9 м2, 1980 рік побудови.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу.
1. Подальше використання за рішенням покупця.
2. Відчуження або передача об’єкта в оренду здійснюєть%

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

3. Переможець аукціону в разі відмови від підписання про%
токолу аукціону або відмови від укладання договору купівлі%
продажу об’єкта сплачує продавцю неустойку в розмірі 20%
від кінцевої вартості продажу об’єкта на аукціоні.

4. До повного розрахунку за об’єкт новий власник не має
права відчужувати об’єкт чи передавати в заставу.

5. Питання землевідведення вирішується новим власни%
ком згідно з чинним законодавством.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 296,00 грн.
ПДВ — 859,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

5 155,20 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі за

об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в банку УДК у Львівській області, код банку 825014. Одержу%
вач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Грошові кошти в розмірі 515,52 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37310009000186 в банку УДК у Львівській області, код банку
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон відбудеться через 50 календарних днів після
публікації інформації в газеті «Відомості приватизації»
за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 13, м. Львів,
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області об
11*й год., реєстрація заявників з 9*ої год. до 10 год. 50
хв.

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

Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба
з організації та проведення аукціону знаходиться за адре%
сою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 13, м. Львів, тел. (0322)
72%20%42, Регіональне відділення ФДМУ по Львівській обла%
сті.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні клубу (недіючого), який не
ввійшов до статутного фонду ВАТ «Дрогобицький

«Агротехсервіс» і знаходиться на його балансі
(об’єкт державної форми власності)

Назва об’єкта: клуб.
Адреса об’єкта: м. Дрогобич, вул. Стрийська, 266, Львів%

ської області, 82100.
Балансоутримувач: ВАТ «Дрогобицький «Агротехсервіс»,

код за ЄДРПОУ 3752798.
Адреса балансоутримувача: ВАТ «Дрогобицький «Агро%

техсервіс» Львівської області, 82100.
Призначення об’єкта: заклад культури.
Відомості про об’єкт: прибудовані приміщення загальною

площею 235,2 м2, що прилягають до двоповерхової адмініст%
ративної будівлі, 1980 рік побудови. Земельна ділянка окре%
мо не виділена.

Умови продажу.
1. Подальше використання за рішенням покупця.
2. Відчуження або передача об’єкта в оренду здійснюєть%

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

3. Переможець аукціону в разі відмови від підписання про%
токолу аукціону або відмови від укладання договору купівлі%
продажу об’єкта сплачує продавцю неустойку в розмірі 20%
від кінцевої вартості продажу об’єкта на аукціоні.

4. До повного розрахунку за об’єкт новий власник не має
права відчужувати об’єкт чи передавати в заставу.

5. Питання землевідведення вирішується новим власни%
ком згідно з чинним законодавством.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 59 270,00 грн.
ПДВ — 11 854,00 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

71 124,00 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі за

об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001
в банку УДК у Львівській області, код банку 825014. Одержу%
вач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Грошові кошти в розмірі 7 112,40 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37310009000186 в банку УДК у Львівській області, код банку
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

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

11*й год., реєстрація заявників з 9*ої год. до 10 год. 50
хв.

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

Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Служба
з організації та проведення аукціону знаходиться за адре%
сою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 13, м. Львів, тел. (0322)
72%20%42, Регіональне відділення ФДМУ по Львівській обла%
сті.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні їдальні, що не

увійшла до статутного фонду ВАТ «Полонський
фарфоровий завод» (зі знижкою на 30%)

Назва об’єкта: їдальня.
Адреса: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Привокзальна,

48.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ

«Полонський фарфоровий завод».
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: діюча їдальня загальною площею —

594,8 м2, приміщення якої знаходиться на першому поверсі
двоповерхового житлового будинку. Земельна ділянка окре%
мо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 75 395 грн. ПДВ —
15 079 грн.

Початкова ціна продажу — 90 474 грн.
Умови продажу:
відшкодування витрат, пов’язаних з виготовленням техніч%

ної документації; збереження профілю діяльності протягом 5
років; покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмо%
вився від підписання протоколу аукціону або договору купів%
лі%продажу, грошові кошти в розмірі 9 047,4 грн., що стано%
вить 10% від початкової вартості продажу об’єкта, не повер%
таються.

Аукціон буде проведено 7 грудня 2004 року за адре*
сою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, в Регіональ*
ному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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

Грошові кошти в розмірі 9 047,4 грн., що становить 10% від
початкової ціни продажу, перераховуються до Регіонального
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хмельницькій
області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням

вартості на 30% об’єкта соціальної сфери — клубу, що
знаходиться на балансі ВАТ «Цибулівський цукровий

завод», але не ввійшов до його статутного фонду
(державна власність)

Код за ЄДРПОУ: 00373540.
Адреса: Черкаська обл., Монастирищенський р%н, смт Ци%

булів, вул. Леніна, 1а.
Призначення об’єкта: соціально%культурний заклад.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна ді%

лянка окремо не виділена. Двоповерхова будівля, зведена
у 30%х роках минулого століття, є частиною огорожі цукро%
вого заводу, розташована у віддаленому від центру насе%
леному пункті району. У 1955 р. проведено реконструкцію.
Інженерні мережі — електропостачання, кількість одиниць
інвентарю — 365, площа приміщень будівлі — 831,8 м2.

Умови продажу: збереження профілю діяльності.
Вартість продажу без ПДВ: 29 554 грн., сума ПДВ: 5 910,80

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

35 464,80 грн.
Грошові кошти в розмірі 3 546,48 грн., що становить 10%

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

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

Термін прийняття заяв: до 29 листопада 2004 року включ%
но.

Аукціон буде проведено 3 грудня 2004 року об 11.00
за адресою регіонального відділення.

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

Засоби  платежу 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, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел.:
37%30%90, 45%75%29, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім вихід%
них.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — лазні
Код за  ЄДРПОУ: 004893308.
Назва об’єкта: лазня.
Адреса: Ічнянський район, с. Верескуни, вул. Євтушенка, 1.
Балансоутримувач: ВАТ «Племзавод «Тростянець».
Призначення об’єкта: надання соціально%побутових послуг.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля зага%

льною площею 161,9 м2, 1990 року введення в експлуатацію,
фундамент та підлога бетонні, покрівля — азбестоцементні
листи.

Земельна ділянка: 0,04 га.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно

з органами місцевого самоврядування згідно з чинним за%
конодавством.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 457 грн., ПДВ —
1 891,4 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 11 348,4 грн.

Умови продажу:
без збереження профілю об’єкта; сплата за об’єкт прива%

тизації здійснюється грошовими коштами; утримання об’%
єкта та прилеглої території відповідно до санітарно%
екологічних норм.

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 1 134,84 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 10 грудня 2004 року об 11*й
год. за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.

Кінцевий термін прийняття заяв — 6 грудня  2004 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ%

не відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 176%302, час робо%
ти: з 8.00 до 17.00, крім суботи та неділі.

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

В інформаційному повідомленні про продаж на аук%
ціоні об’єкта державної форми власності — цілісного
майнового комплексу — їдальні з підсобними при*
міщеннями, що знаходиться на балансі ВАТ «Сад», за
адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.
Гожули, вул. Молодіжна, 1б, опублікованому в газеті
«Відомості приватизації» від 06.10.2004 № 39(327), слід
читати:

«Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 759,00 грн.
(чотири тисячі сімсот п’ятдесят дев’ять) грн. 00 коп.

ПДВ — 951,80 грн. (дев’ятсот п’ятдесят одна) грн. 80
коп.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ
— 5 710,80 грн. (п’ять тисяч сімсот десять) грн. 80
коп.

Грошові кошти в розмірі 571,08 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації вно%
сяться на р/р № 37310005000259. Одержувач: РВ ФДМУ
по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк
одержувача: УДК у Полтавській області, МФО 831019».

Далі за текстом.

В інформаційному повідомленні про продаж на аук%
ціоні об’єкта соціальної сфери — лазні, що знаходить%
ся на балансі ВАТ «Племінний завод «Червоний веле%
тень», опублікованому в газеті «Відомості приватиза%
ції» від 29.09.2004 № 38(326), слід читати:

«...за адресою: Харківська обл., Зміївський район,
с. Кукулівка, вул. Травнева, 3».

ГРУПА  Е

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про

прийняття рішення з приватизації об’єктів групи Е
Пакета акцій в розмірі 39,27% статутного фонду ЗАТ «Ди*

тячий пансіонат «Чайка», що належить Автономній Респуб%
ліці Крим, розташованого за адресою: 98500, м. Алушта, вул.
Комсомольська, 20 (код за ЄДРПОУ 00284144);

частки у розмірі 49,2% статутного фонду ТОВ «Стройком*
плект», що належить Автономній Республіці Крим, розташо%
ваного за адресою: 95038, м. Сімферополь, вул. Бородіна, 16
(код за  ЄДРПОУ 30121325);

частки у розмірі 51,2% статутного фонду ТОВ «Спільне
підприємство по будівництву та експлуатації пансіона*
ту «Нева», розташованого за адресою: 98500, м. Алушта, вул.
Перекопська, 4 (код за ЄДРПОУ 16331118).
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НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА Д

Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
12—14%поверховий 63%квартирний житловий будинок, що

знаходиться на балансі ВАТ «Нікопольський південнотруб%
ний завод», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Ніко%
поль, пров. Трубників, 9. Приватизовано юридичною осо%
бою за 720 702,20 грн., у тому числі ПДВ — 120 117,03 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
9%поверховий 72%квартирний житловий будинок № 8 (А,

Б), що знаходиться на балансі ВАТ «Донецький завод вели%
копанельного домобудування — 3», за адресою: м. Донецьк,
Куйбишевський р%н, квартал 604, вул. Шахтарської слави.
Приватизовано юридичною особою за 1 278 695,88 грн., у т.
ч. ПДВ — 213 115,98 грн.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовано%прибудований магазин, що знаходиться на ба%

лансі ВАТ «Львівський автобусний завод», за адресою: м.
Львів, вул. Демнянська, 16. Приватизовано фізичною осо%
бою за 14 778 грн., у т. ч. ПДВ — 2 463 грн.

Пропонуються до продажу

ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст

області — 8*квартирного житлового будинку, що
знаходиться на балансі Закарпатської обласної ради

Назва об’єкта: 8%квартирний житловий будинок, що знахо%
диться на балансі Закарпатської обласної ради.

Адреса: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Ми%
най.

Призначення об’єкта:  житло.
Відомості про об’єкт та ступінь будівельної готовності: 8%

квартирний житловий будинок, що знаходиться на балансі
Закарпатської обласної ради, являє собою частково збудова%
ний перший поверх без перекриття з підвалом та гаражами,
що розміщені в цокольному поверсі. Частини стін, перегоро%
док та плит перекриття внаслідок атмосферних чинників за%
знали руйнування та підлягають заміні. Віконні та дверні бло%
ки відсутні, внутрішні та зовнішні комунікації відсутні. Матері%
ал фундаменту — залізобетон, матеріал стін та перегородок
— цегла. Кількість поверхів — частково збудовано перший
поверх без перекриття. Підлога — залізобетонні плити, сходи
відсутні. Матеріали, вироби та конструкції на будівельному
майданчику відсутні. Об’єкт розташований на земельній діля%
нці площею 0,25 га. Початок будівництва — квітень 1989 р.,
припинення будівництва — січень 2001 р.

Ступінь будівельної готовності — 12%.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно

згідно з чинним законодавством.
Вартість  продажу об’єкта без ПДВ — 54 486,00 грн., ПДВ

— 10 897,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

65 383,20 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта  визначає покупець; завер%

шення будівництва; заборона продажу об’єкта до моменту за%
вершення будівництва та введення його в експлуатацію; за%
безпечення  виконання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.

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

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

 Грошові кошти в розмірі  6 538,32 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують%
ся на р/р № 37314009000173 в УДК у Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області,  код  22111310,
МФО 812016.

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

Аукціон буде проведено  через 30 днів після опубліку*
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11*й год. за адресою:  Закарпатська область,  м.
Ужгород, вул.  Собранецька, 60.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь%
ка область, Ужгородський р%н, с. Минай.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужго%
род, вул. Собранецька, 60, кімн. 316, телефони для довідок:
(03122) 3%53%21, 3%71%93.

Регіональне відділення ФДМУ по Луганській області по%
відомляє, що аукціон, оголошений на 25.10.2004, з прода%
жу об’єкта незавершеного будівництва — їдальні на 25
місць з обладнанням, який розташований за адресою:
м. Сєверодонецьк, смт Борівське, вул. Чапаєва, 97, не від*
будеться.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні  їдальні зі знижкою на 30%
Назва об’єкта: їдальня (об’єкт знаходиться на балансі  СТОВ

«Мир»,  Львівська область, Мостиський р%н, с. Липники,
ЗКПО 03374758).

Місцезнаходження: Львівська область, Мостиський р%н, с.
Липники.

Відомості про технічний стан об’єкта: будівля їдальні  з си%
лікатної цегли, без підвалу. Складається з двох частин: фаса%
дної і тильної. Фасадна частина: розміри по зовнішніх стінах
16,6х8,5 м, не має перекриття — шиферна покрівля покла%
дена по металоконструкціях, по фасаду — високі вікна  у ме%
талевих рамах, підлога відсутня. Тильна частина: розміри по
зовнішніх стінах 9,8х10,6 м, має перекриття із залізобетонних
плит, оштукатурена в середині, частково є електропроводка.
Підлога, вікна, двері та інженерні комунікації  відсутні.

Питання земельної ділянки вирішується новим власником
за встановленим законом порядком, після підписання дого%
вору купівлі%продажу.

Площа земельної ділянки:  400 м2.
Ступінь будівельної готовності: ~  54%.
Умови продажу:
дотримання вимог щодо збереження охорони навколиш%

нього середовища згідно з чинним законодавством; завер%
шення будівництва  без збереження первісного призначен%
ня об’єкта протягом 5 років з моменту укладення договору
купівлі%продажу; заборона відчуження об’єкта до завершен%
ня будівництва та введення його в експлуатацію; у випадку
відмови переможця аукціону від підписання договору купів%
лі%продажу об’єкта в 5%денний термін з дня затвердження
протоколу аукціону, сплачується штраф в розмірі 20  відсот%
ків від кінцевої ціни продажу ОНБ.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ —15 196,3 грн., ПДВ
становить  3 039,26 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
18 235,56 грн.

Грошові кошти в розмірі  1 823,55 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації,  вносяться на
рахунок № 37310009000186, одержувач коштів: Регіональне
відділення  ФДМУ по Львівській області, код 20823070; банк
одержувача — УДК у Львівській області, МФО  825014.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 гривень та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на розрахунковий рахунок № 37180500900001, одержувач коштів
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, код
20823070; банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО
825014.

У призначені платежу слід вказати за що сплачуються ці
кошти.

Заяви приймаються протягом 27 днів з моменту публікації
інформації у «Відомостях приватизації».

З об’єктом можна ознайомитися за адресою: Львівська
обл., Мостиський р%н, с. Липники.

Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публі*
кації інформації у «Відомостях приватизації» об 11.00 за
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 2*й поверх,
кімн. 40.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під  розбирання  клубу,  що
знаходиться  на балансі  ТОВ  «Виробничо*наукова

фірма «Зеленогірське»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 03767357;

66513, Одеська область,  Любашівський район, с. Гвоздав%
ка%2.

Назва об’єкта: незавершене будівництво клубу.
Адреса об’єкта: 66513, Одеська область, Любашівський

район, с. Шликареве.
Ступінь будівельної готовності  — 5,0%.
Інформація про об’єкт та земельну ділянку: площа земель%

ної ділянки — 0,75 га.
Початок будівництва —1991 р.
Припинення будівництва —1993 р.
До складу об’єкта входить незавершене будівництво коте%

льні. У плані розмір клубу становить 24 х 24 метри, розмір
котельні — 12 х 6 метрів. По об’єкту виконані такі будівельно%
монтажні роботи: земельні роботи, фундаменти із збірних
фундаментних блоків, частково змонтовані залізобетонні пли%
ти перекриття та стіни із стінових плит та червоної цегли.
Фізичний знос основних конструкцій об’єкта становить 87%.
Інженерні мережі відсутні.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 2 600,00 грн.
ПДВ: 520,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

3 120,00 грн.
Умови продажу об’єкта під розбирання:
розбирання та приведення будівельного майданчика в на%

лежний стан у термін, зазначений у договорі купівлі%продажу
із забезпеченням виконання санітарних та екологічних норм
охорони навколишнього середовища відповідно до  вимог
чинного законодавства. Після розбирання будівельний май%
данчик привести в стан,  що відповідає вимогам чинного
законодавства з охорони навколишнього середовища, та пе%
редати органам місцевого самоврядування. Покупець за ба%
жанням може придбати земельну ділянку, на якій розташо%
ваний об’єкт, тільки під забудову. Питання відведення, купів%
лі або довгострокової оренди земельної ділянки під об’єктом
вирішується новим власником самостійно у порядку, встано%
вленому чинним законодавством.

Реєстраційний збір (17,00 грн.) та розрахунки за придба%
ний об’єкт приватизації вносяться на рахунок №
37186501900001, в  банку УДК в Одеській області, МФО 828011,
код 20984091, одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.

Грошові кошти в розмірі  312,0 грн., що становить 10%  від

початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться
на реєстраційний рахунок №  37316006000102 в банку УДК в
Одеській області, МФО 828011, код 20984091, одержувач —
РВ ФДМУ по Одеській області.

Аукціон відбудеться 12 листопада 2004р. о 10*й  годи*
ні за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, 2*й
поверх.

Останній день  приймання заяв на участь в аукціоні — 8 лис%
топада 2004 р.

Ознайомитись з об’єктом незавершеного будівництва мо%
жна за місцем його розташування за сприяння Регіонально%
го відділення Фонду державного майна України по Одеській
області. Додаткову інформацію про об’єкт незавершеного  бу%
дівництва — клубу можна  отримати  за телефоном 728%72%62
та у службі з організації та проведення аукціону — філії ДАК
«Національна мережа аукціонних центрів» — Одеський аук%
ціонний центр.

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні спального корпусу

санаторію «Ялинка»
Назва об’єкта: спальний корпус санаторію «Ялинка».
Місцезнаходження об’єкта: 63434, Харківська область, Змі%

ївський район, с. Дачне.
Балансоутримувач: колективне підприємство курортно%

туристичного будівництва «Базис», код за ЄДРПОУ 02647311,
адреса: 61001, м. Харків, пл. Конституції, Палац Праці, 6%й
під’їзд, 5%й поверх.

Склад основних об’єктів: триповерхова будівля спального
корпусу з підвалом площею забудови 1246 м 2, одноповерхо%
ва споруда насосної станції та 2 резервуари для води місткі%
стю по 200 м3.

Призначення об’єкта: допускається зміна первісного при%
значення об’єкта.

Ступінь будівельної готовності: 38,7%.
Наявність комунікацій: частково виконані.
Площа земельної ділянки: орієнтовно 0,3 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 15 900,00 грн.
ПДВ: 3 180,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

19 080,00 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Сума застави: 1 908,00 грн.
Умови продажу об’єкта.
Початкова вартість об’єкта визначена без урахування вар%

тості земельної ділянки під об’єктом.
Об’єкт підлягає продажу під добудову. Покупець зобов’я%

заний протягом одного року з дати нотаріального посвідчен%
ня договору купівлі%продажу об’єкта вжити заходів згідно з
чинним законодавством щодо переоформлення права замо%
вника і права користування земельною ділянкою під об’єк%
том з відповідною місцевою радою та розпочати будівницт%
во об’єкта. Завершити будівництво і ввести об’єкт в експлу%
атацію протягом п’яти років з дати нотаріального посвідчен%
ня договору купівлі%продажу.

Покупець зобов’язаний протягом тридцяти днів з дати но%
таріального посвідчення договору купівлі%продажу об’єкта
відшкодувати органу приватизації витрати, що пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації, в сумі 1 300,00 грн. (од%
на тисяча триста грн. 00 коп.), без урахування ПДВ.

Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена. Питання
відведення, оренди або приватизації земельної ділянки під
об’єктом та її остаточний розмір вирішується новим власни%
ком самостійно згідно з порядком, що встановлений чинним
законодавством.

Забороняється відчуження об’єкта незавершеного будів%
ництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’%
єкт, до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за
придбаний об’єкт та завершення будівництва і введення об’%
єкта в експлуатацію.

Покупець зобов’язаний забезпечити виконання вимог еко%
логічної безпеки, охорони навколишнього природного сере%
довища під час добудови і подальшої експлуатації об’єкта.

Аукціон буде проведено 12 листопада 2004 року об
11*й годині у приміщенні Універсальної біржі «Украї*
на» за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 1, 7*й під’їзд,
5*й поверх.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аук%ціоні — 8 лис%
топада 2004 року .

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок № 37186501900001 у банку УДК у Харківській обл.,
МФО 851011, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по
Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337; сума застави
вноситься на рахунок № 37317000140001 у банку УДК у Хар%
ківській обл., МФО 851011, одержувач: Регіональне відділен%
ня ФДМУ по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337.

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна за адресою: м. Харків, Держпром, 3%й під’%
їзд, 1%й поверх, кімн. 213, тел. 705%18%73.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний  продаж на аукціоні  зі зниженням
на 30% другої черги АЗС із стоянкою будівельних

автомашин  ЧСУМ (державна власність)
Код за ЗКПО: 01271066.
Адреса: м. Черкаси,  вул. Сурікова, 14.
Призначення об’єкта: стоянка для будівельних автомашин.
Склад основних об’єктів: початок будівництва об’єкта — 1991 р.,

призупинення — 1992 р. Будівельний майданчик знахо%
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диться в промисловій зоні м. Черкаси, частково огородже%
ний,  виконані роботи по влаштуванню інженерних мереж,
водопроводу і каналізації.  На будівельному майданчику є
матеріали, вироби, конструкції. Елементи будівель знахо%
дяться в задовільному стані, значних руйнувань та фізич%
них пошкоджень не виявлено. До складу об’єкта входять:

гараж на 25 спецмашин із закритою стоянкою — однопо%
верхова цегляна будівля з розмірами в осях (84,0х18,0м).
Виконані роботи по влаштуванню залізобетонних фунда%
ментів, оглядової  ями,  земляні роботи, ступінь будівель*
ної  готовності — 60%; будівля очищення мастил —  дво%
прогінна будівля розмірами прогонів 12 та 18 м кроком
колон 6 м, розміри будівлі в осях 30х36 м,  змонтовані ос%
новні несучі колони каркасу, виконані земляні роботи, фун%
даменти під колони; будівля для миття машин і очисні спо%
руди для стічних вод — одноповерхова цегляна будівля
розмірами в осях  18,0х6,0м. Частково виконані  роботи з
влаштування залізобетонних фундаментів, монолітного за%
лізобетонного днища, стін із збірних залізобетонних плит,
земляні роботи; КТП з диспетчерською — одноповерхова
цегляна будівля розмірами в плані 6,5х6,5 м та  навісом
над оглядовою ямою в плані 18,0х7,6 м. Частково виконані
земляні роботи з викопування котловану та його засипці,
влаштування фундаментів,  сходів в оглядову яму; огорожа
— збірні залізобетонні плити  3х6 м і колони висотою 3,6 м,
огорожа  виконана частково довжиною 192 м; водопровід і
каналізація — труби чавунні напірні та керамічні каналіза%
ційні — частково виконані  роботи  з влаштування труб та
земляні роботи.

Відомості про земельну ділянку:  об’єкт розташований на
земельній  ділянці площею 1,2359 га.

Умови продажу:
можлива зміна профілю об’єкта, протягом одного року з

моменту нотаріального посвідчення  договору купівлі%продажу
здійснити відповідні дії  щодо переоформлення прав забу%
довника  на об’єкт приватизації;

завершити  будівництво у нормативні строки, передбачені
проектно%кошторисною документацією, але не пізніше 5 ро%
ків з моменту нотаріального посвідчення  договору купівлі%
продажу;

не відчужувати об’єкт до завершення будівництва  та вве%
дення його в експлуатацію;

до завершення будівництва об’єкта дотримуватись нор%
мативних актів з питань охорони праці, санітарії та охорони
навколишнього середовища;

питання користування, оренди або викупу земельної ділян%
ки вирішується новим власником самостійно в порядку, вста%
новленому чинним законодавством.

Вартість продажу без ПДВ — 55 300 гривень, сума ПДВ —
11 060 гривень.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
66 360 гривень.

Грошові кошти в розмірі 6 636 грн., що становить 10% вар%
тості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37310007000007 в УДК у Черкаській  області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв: до 8 листопада 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 12 листопада 2004 року об

11*й годині за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем

його розташування.
Засоби платежу: для юридичних та фізичних осіб — гро%

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне

відділення ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000,
м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185, кімн. 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 під розбирання
(зі зниженням вартості на 30%) адміністративного

будинку райвідділу ВКБ УМВС України
в Черкаській області (державна власність)

Код за ЗКПО: 08681880.
Адреса: 19500, Черкаська обл., м. Городище, пл. Миру, 16.
Призначення об’єкта: адміністративний будинок.
Загальний ступінь будівельної готовності — 10% .
Склад основних об’єктів: об’єкт знаходиться в центрі міста

Городище і має асфальтовані під’їзди. Початок будівництва
—1995 рік. Ступінь будівельної готовності — 10%. До складу
об’єкта входять:

адміністративний будинок: цегляний, згідно з проектом
чотириповерховий будинок з підвалом; виконані роботи з
влаштування фундаменту, підвалу та цегляної кладки стін та
перегородок першого та другого поверхів; будівля в плані
має форму літери Е, розмірами в осях 54,78х37,22 м, площа
забудови — 2 119,6 м2;

гараж на 8 автомашин: одноповерхова цегляна будівля пло%
щею 274,15 м2; виконані роботи з влаштування фундаменту,
стін, перекриття, даху, підлоги, оглядових ям, воріт;

трансформаторна підстанція: одноповерхова цегляна бу%
дівля, площа забудови — 51,94 м2; виконані роботи з влашту%
вання фундаментів, стін, перекриття.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка виділе%
на окремо площею 0,5 га.

Умови продажу:
протягом одного року з моменту переходу права власності

на об’єкт незавершеного будівництва до покупця здійснити

його розбирання та приведення будівельного майданчика в
належний стан відповідно до вимог чинного законодавства з
охорони навколишнього середовища; протягом місяця після
розбирання об’єкта та рекультивації земельної ділянки здій%
снити заходи щодо здачі земельної ділянки органам місце%
вого самоврядування, якщо покупець відмовиться від права
придбання земельної ділянки під забудову; до моменту роз%
бирання об’єкта та здачі земельної ділянки органам місце%
вого самоврядування не відчужувати об’єкт незавершеного
будівництва.

Кредиторська заборгованість: 16 357 гривень.
Вартість продажу без ПДВ — 55 020 гривень, сума ПДВ —

11 004 гривні.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

66 024 гривні.
Грошові кошти в розмірі 6 602,40 грн., що становить 10%

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

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

Термін прийняття заяв: до 8 листопада 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 12 листопада 2004 року об

11*й годині за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем

його розташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — гро%

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне

відділення ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000,
м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185, кімн. 445, тел.: 37%30%90,
45%75%29, час роботи з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

Продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота — одноквартирного житлового
будинку № 1 (під розбирання)

Код за ЄДРПОУ: 00386985.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Бу%

рякорадгосп Низівський», 42355, Сумський р%н, смт Низи,
вул. Висторопська, 97.

Адреса об’єкта: 42355, Сумський р%н, смт Низи, вул.30 ро%
ків Перемоги.

По об’єкту виконано: фундаменти (стіни підвалу) частково
монолітні, частково збірні залізобетонні з фундаментних бло%
ків ФСБ — 104 шт.; перекриття підвалу та будівлі — збірні
залізобетонні плити — 32 шт.; стіни монолітні керамзитобе%
тонні.

Ступінь будівельної готовності: 30%.
Площа забудови: 143,75 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 600 грн., ПДВ —

1 120 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

6 720 грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом одного року з моменту переходу права власності

на об’єкт до покупця розібрати об’єкт та привести будівель%
ний майданчик в належний стан відповідно до вимог чинно%
го законодавства з охорони навколишнього середовища; ви%
конання санітарних  та екологічних норм згідно з чинним за%
конодавством; у разі придбання земельної ділянки, на якій
розташований об’єкт, використовувати її тільки під забудо%
ву; питання переоформлення документів на право користу%
вання земельною ділянкою вирішується новим власником са%
мостійно за порядком, встановленим чинним законодавст%
вом; забороняється подальше відчуження об’єкта на термін
розбирання.

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

Грошові кошти в розмірі 672 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху%
нок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 8 листопада 2004 року.
Аукціон буде проведено 12 листопада 2004 року об

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота — одноквартирного житлового
будинку № 3 (під розбирання)

Код за ЄДРПОУ: 00386985.
Назва об’єкта:  одноквартирний житловий будинок № 3.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Бу%

рякорадгосп Низівський», 42355, Сумський р%н, смт Низи,
вул. Висторопська, 97.

Адреса об’єкта: 42355, Сумський р%н, смт Низи, вул.30 ро%
ків Перемоги.

По об’єкту виконано : фундаменти (стіни підвалу) збірні
залізобетонні з фундаментних блоків ФСБ — 109 шт.; пере%
криття підвалу та будівлі — збірні залізобетонні плити — 27
шт.; стіни монолітні керамзитобетонні; господарська будівля
(сарай) — фундаменти монолітні та збірні залізобетонні з
фундаментних блоків ФСБ — 29 шт., перекриття з залізобе%
тонних плит — 7 шт., стіни з гіпсових блоків.

Ступінь будівельної готовності: 30%.
Площа забудови:  будинку — 143,75 м2, господарської

будівлі — 50,47 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 090 грн., ПДВ —

1 618 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

9 708 грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом одного року з моменту переходу права власності

на об’єкт до покупця розібрати об’єкт та привести будівель%
ний майданчик в належний стан відповідно до вимог чинно%
го законодавства з охорони навколишнього середовища; ви%
конання санітарних  та екологічних норм згідно з чинним за%
конодавством; у разі придбання земельної ділянки, на якій
розташований об’єкт, використовувати її тільки під забудо%
ву; питання переоформлення документів на право користу%
вання земельною ділянкою вирішується новим власником са%
мостійно в порядку, встановленому чинним законодавством;
забороняється подальше відчуження об’єкта на термін роз%
бирання.

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

Грошові кошти в розмірі 971 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху%
нок Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 8 листопада 2004 року.
Аукціон буде проведено 12 листопада 2004 року об

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни

лота — житлового 2*поверхового  будинку
на 8 квартир

Код за ЄДРПОУ: 02968487.
Назва об’єкта:  житловий  2%поверховий будинок на  8

квартир.
Балансоутримувач: ВАТ «Кролевецька  фабрика «Художнє

ткацтво», 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Петровсь%
кого, 38.

Адреса об’єкта: 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул.
Прорізна, 15.

По об’єкту виконано: фундамент стрічковий бетонний, сті%
ни із силікатної цегли — перший та частково другий поверхи,
перекриття — залізобетонні плити першого та частково дру%
гого поверхів.

Ступінь будівельної готовності: 36%;
Площа земельної ділянки — 2 750 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 95 680 грн., ПДВ —

19 136 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

114 816 грн.
Умови продажу об’єкта:
завершення будівництва протягом 5 років зі збережен%

ням житлового призначення; протягом одного року з мо%
менту переходу права власності на об’єкт до покупця під%
готувати документи та здійснити відповідні дії щодо пе%
реоформлення права забудовника на об’єкт приватиза%
ції; забороняється продаж об’єкта до моменту завершен%
ня будівництва та введення в експлуатацію; виконання са%
нітарних  та екологічних норм згідно з чинним законодав%
ством; питання переоформлення документів на право ко%
ристування земельною ділянкою вирішується новим по%
купцем самостійно в порядку, встановленому чинним за%
конодавством.

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

Грошові кошти в розмірі 11 482 грн., що становить 10% від
вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Регіона%
льного відділення ФДМУ по Сумській області
№37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми,
МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 8 листопада 2004 року.
Аукціон буде проведено 12 листопада 2004 року об

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

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

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

Місце проведення торгів: УФБ, 01025, м.Київ, пров.Рильський,10, телефони для довідок: (044)228*28*50, 228*83*03. Дата проведення торгів: 16.11.2004. Початок торгів об
11.00.  Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

* Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 25.01.2004  справа № 10/168 порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ «Добровеличківський цукровий завод».

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  на УФБ та філіях
ÓÔÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 16.11.2004

ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
ЦУКРУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ІНШОЇ
ПРОДУКЦІЇ

27013, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.,ДОБ�
РОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ Р�Н, С.ЛИП�
НЯЖКА
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Д    — 9025000 0,25 35556160 98,49 295 01.07.2004 3 16125200 35,19 �450000 1598400 2948600 3898900 21200 23321800

Сукупна
вартість
активів,

(за остан�ній
фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

3563672 ДП «ДОБРОВЕЛИЧ�
КІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗА�
ВОД» (ДОД)*

²âàíî-Ôðàíê³âñüêà ô³ë³ÿ ÓÔÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 16.11.2004

89423, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.,УЖГО�
РОДСЬКИЙ Р�Н,С.КОНЦОВЕ Б/Н

Місце проведення торгів: Івано*Франківська філія УФБ, м.Івано*Франківськ, вул.Шевченка,9, телефон для довідок (0342) 55*25*25.  Дата проведення торгів: 16.11.2004.
Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

РОЗВЕДЕННЯ ПТИЦІ
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Сукупний
обсяг

реалізації,
(за остан�
ній фін.
рік), грн.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

№
пор.

Статут�
ний

фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до
СФ

Земе�
льна

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Знос
ОФ,
%

Фор�
ма
ви�
пус�
ку

акцій

Ознака
моно�
поліста
та ст.
важ�

ливого

Д  — 5932160 0,25 9900479 41,72 79 01.07.2004 74 28067000 80,73 �315100 171000 1058000 125200 28400 5903000

Сукупна
вартість
активів,

(за останній
фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

845660 ВАТ «ПТАХОФАБРИ�
КА «УЖГОРОДСЬКА»

Ñõ³äíî-Óêðà¿íñüêà ô³ë³ÿ ÓÔÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 16.11.2004

Місце проведення торгів: Кримська філія УФБ, 95000,м.Сімферополь, вул. Р. Люксембург, 8, телефон для довідок (0652) 54*58*39. Дата проведення торгів: 16.11.2004.
Початок торгів об 11.00.  Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Êðèìñüêà ô³ë³ÿ ÓÔÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 16.11.2004

ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ
ПЛАСТМАС

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Сукупний
обсяг

реалізації,
(за остан�
ній фін.
рік), грн.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

№
пор.

Статут�
ний

фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до
СФ

Земе�
льна

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Знос
ОФ,
%

Фор�
ма
ви�
пус�
ку

акцій

Ознака
моно�
поліста
та ст.
важ�

ливого

Д   — 2134640 0,25 2587954 30,31 15,61 01.07.2004 270 27153500 54,4 �690700 619200 2145600 1674000 3645400 17176300

Сукупна
вартість
активів,

(за останній
фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

203602 ОАО «СИМФЕРО�
ПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТ�
МАСС» (ДОД.)

95000, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА
КРИМ, М.СІМФЕРОПОЛЬ,  ВУЛ.
ТРАНСФОРМАТОРНА ,7

Місце проведення торгів: Східно*Українська філія УФБ, м.Харків, вул.Мироносицька,60, телефони для довідок: 14*00*02, 47*41*83. Дата проведення торгів: 16.11.2004.
Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  на УМВБ та філіях
ì. Êè¿â, ÓÌÂÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 17.11.2004

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ А/М

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Сукупний
обсяг

реалізації,
(за остан�
ній фін.
рік), грн.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

№
пор.

Статут�
ний

фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до
СФ

Земе�
льна

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Знос
ОФ,
%

Фор�
ма
ви�
пус�
ку

акцій

Ознака
моно�
поліста
та ст.
важ�

ливого

Д  — 19183,5 0,25 23020 30 1,98 01.07.2004 48 2195900 54,03 500 134900 226100 431500 247200 1477600

Сукупна
вартість
активів,

(за останній
фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

5461579 ВАТ «ДРУГИЙ ХАР�
КІВСЬКИЙ АВТОРЕМЗА�
ВОД» (ДОД.)

61030, М. ХАРКІВ,  ЧЕРВОНОЗА�
ВОДСЬКИЙ Р�Н ,ВУЛ.БІОЛОГІЧНА,19

Місце проведення торгів: УМВБ, 04070,м. Київ*23, вул.Межигірська,1, телефони для довідок: 238*25*07, 238*25*10. Дата проведення торгів: 17.11.2004. Початок торгів об
11.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Ëüâ³âñüêà ô³ë³ÿ ÓÌÂÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 17.11.2004

РЯДОВЕ ВУГІЛЛЯ, ПОСЛУГИ
ЗБАГАЧЕННЯ

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Сукупний
обсяг

реалізації,
(за остан�
ній фін.
рік), грн.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

№
пор.

Статут
ний

фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до
СФ

Земе�
льна

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Знос
ОФ,
%

Фор�
ма
ви�
пус�
ку

акцій

Ознака
моно�
поліста
та ст.
важ�

ливого

Д  — 212133752,25 0,25 6357020 0,75 526,49 01.07.2004 7139 1170338000 36,15 37704000 71732000 149895000 329101800 510173000 1059844000

Сукупна
вартість
активів,

(за останній
фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

13498562 ВАТ «ВУГІЛЬНА КОМ�
ПАНІЯ «ШАХТА «КРАСНОАР�
МІЙСЬКА�ЗАХІДНА №1» (ДОД.)

85302, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.КРАС�
НОАРМІЙСЬК, ПЛ.ШИБАНКОВА,
1А

ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ, ОСНОВНІ ВИДИ; ПРИ�
ЛАД ПР 4700/І; ПРИЛАД А�82М

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Сукупний
обсяг

реалізації,
(за остан�
ній фін.
рік), грн.

1

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

№
пор.

Статут
ний

фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до
СФ

Земе�
льна

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Знос
ОФ,
%

Фор�
ма
ви�
пус�
ку

акцій

Ознака
моно�
поліста
та ст.
важ�

ливого

Б  — 2497000 0,25 3967836 39,73 0,46 01.07.2007 46 1903400 28,44 0 118000 379400 209300 394300 2775700

Сукупна
вартість
активів,

(за останній
фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

229961 ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУК�
ТОРСЬКЕ БЮРО МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ В
ПРИЛАДОБУДУВАННІ»

79035, М.ЛЬВІВ,
ВУЛ. НІЩИНСЬКОГО, 35

Місце проведення торгів: Львівська філія УМВБ, 79000,м.Львів, вул. Винниченка, 14, телефони для довідок: 97*17*33, 97*13*27. Дата проведення торгів: 17.11.2004. Початок
торгів об 11.00.  Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  на ДФБ та філіях
ì. Äîíåöüê,  ÄÔÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 17.11.2004

НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТ�
РУКЦІЇ

ВУГІЛЛЯ КАМ
,
ЯНЕ; ТНС

Місце проведення торгів: м.Донецьк ДФБ, 83048,м.Донецьк, вул.Університетська,89, телефони для довідок: (0622) 57*47*41, 57*47*42. Дата проведення торгів: 17.11.2004.
Початок торгів о 10.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій. Позначка «ДЗ» вказує, що форма випуску акцій документарна, а пакет акцій знерухомлений.

* Ухвалою господарського суду Донецької області від 05.09.2002 справа № 35/3�15Б зупинено  провадження по справі про банкрутство ВАТ « Донецький завод крупнопанельного домобудування №2» до закінчення дії мораторію на примусову реалізацію майна.

83055, М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.ЩОРСА,12
83009, М.ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.НОВОРОСІЙСЬКА,9

86316, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,
М. КІРОВСЬКЕ

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Сукупний
обсяг

реалізації,
(за остан�
ній фін.
рік), грн.

1

2

3

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

№
пор.

Статут
ний

фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до
СФ

Земе�
льна

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Знос
ОФ,
%

Фор�
ма
ви�
пус�
ку

акцій

Ознака
моно�
поліста
та ст.
важ�

ливого

Д  — 1288000 0,25 1288001 25 24,58 01.07.2004 37 872000 56,96 373200 122300 129700 1995500 2629800 1148900

Д  — 7005770 0,25 19372830 69,13 27 01.07.2004 0 90600 6,29 0 0 916900 0 — 1205600

ДЗ  — 83719817 0,25 111420970 33,27 202,3 01.07.2004 6210 454354000 32,22 11000 11264200 109543000 172917900 240758000 402752000

Сукупна
вартість
активів,

(за останній
фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

492150 ВАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» (ДОД.)

3059531 ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КРУП�
НОПАНЕЛЬНОГО ДОМОБУДУВАННЯ №2»
(ДОД.)*
5508186 ВАТ «ШАХТА «КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ» (ДОД.)

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ,  т. 290*16*12

17
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ФОНДОВА    БІРЖА

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  на КМФБ та філіях
ì. Êè¿â, ÊÌÔÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 18.11.2004

13300, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.,
М.БЕРДИЧІВ, ВУЛ. ВОРОВСЬ�
КОГО,12.

37600, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.,
М.МИРГОРОД, ВУЛ. ЗЕЛЕНА,
20
39070, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.,
ГЛОБИНСЬКИЙ Р�Н, СМТ ГРА�
ДИЗЬК, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 79

21029, ВІННИЦЬКА ОБЛ.,
ВІННИЦЬКИЙ Р�Н, С. ЯКУ�
ШИНЦІ, БАРСЬКЕ ШОСЕ, 3�КМ

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Сукупний
обсяг

реалізації,
(за остан�
ній фін.
рік), грн.

1

2

3

4

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

№
пор.

Статут
ний

фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до
СФ

Земе�
льна

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Знос
ОФ,
%

Фор�
ма
ви�
пус�
ку

акцій

Ознака
моно�
поліста
та ст.
важ�

ливого

Д  М 285000 0,25 282000 24,74 11,15 01.07.2004 365 33153800 73,16 �328500 2422800 717800 1980000 3163900 27090800

Д — 812873 0,25 1625169 49,98 1,85 01.07.2004 15 511400 61,22 �21000 44400 75800 213100 507200 429900

Д  — 422000 0,25 422001 25 3,5 01.07.2004 14 4198600 56,67 6000 15200 36900 276300 246500 1945600

Д  — 1341900 0,25 1341901 25 210,6 01.07.2004 108 7121100 52,13 �1200 1195000 425800 944700 1656900 5640500

Сукупна
вартість
активів,

(за останній
фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

222166 ВАТ «ФІРМА «БЕВЕРС»
(ДОД.)

490731 ВАТ «МИРГОРОДСОРТНА�
СІННЄОВОЧ» (ДОД.)

490748 ВАТ «ГРАДИЗЬКЕ «СОРТНА�
СІННЕОВОЧ» (ДОД.)

691872 СВАТ «ВІННИЦЬКЕ ОБЛАС�
НЕ ВИРОБНИЧЕ  ПІДПРИЄМСТВО
ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИН�
НИЦТВІ» (ДОД.)

Місце проведення торгів:  КМФБ, 03150, м.Київ, вул. Димитрова, 5б (2*й поверх), телефон для довідок (044) 490*57*88. Дата проведення торгів: 18.11.2004. Початок торгів
об 11.00. Позначкою «М» відмічені пакети акцій ВАТ, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку. Позначка «Д» вказує на документарну форму
випуску акцій.

ВЕРСТАТИ МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ,
МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ
КАМЕНЮ, МАШИНИ ДЛЯ
АПК, ТСН, ІНША ПРОДУКЦІЯ
РЕАЛІЗАЦІЯ НАСІННЯ

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСІННЯ

ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЯ
СПЕРМИ ПЛІДНИКІВ

Місце проведення торгів: УМФБ, 01034, м. Київ, проспект Червоних Козаків, 6, 3*й поверх, телефони для довідок: 230*87*60, 230*87*61. Дата проведення торгів: 19.11.2004.
Початок торгів об 11.00. Позначкою «С» відмічені пакети акцій ВАТ, що входять до переліку стратегічно важливих підприємств. Позначка «Д» вказує на документарну форму
випуску акцій.

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  на УМФБ та філіях
ì. Êè¿â, ÓÌÔÁ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 19.11.2004

42700, СУМСЬКА ОБЛ.,
М.ОХТИРКА, ВУЛ. ЧЕРВОНО�
АРМІЙСЬКА, 1
8800, КИІВСЬКА ОБЛ., МИРО�
НІВСЬКИЙ Р�Н,М.МИРОНІВ�
КА, ВУЛ. ЗАХАРЧЕНКА, 10А
73011, М.ХЕРСОН, ВУЛ.ЧАЙ�
КОВСЬКОГО,236
07300, КИЇВСЬКА ОБЛ.,
М.ВИШГОРОД, ВУЛ.ВАТУТІ�
НА,57

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Сукупний
обсяг

реалізації,
(за остан�
ній фін.
рік), грн.

1

2

3

4

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

№
пор.

Статут
ний

фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Назва продукції,
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га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
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Адреса

Заборго�
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ська,
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вий

прибуток,
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ОФ,
%
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ви�
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Ознака
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поліста
та ст.
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Д  C 212920 0,01 5351953 25,14 26,9 01.07.2004 1012 35202800 67,94 63500 1032900 4901700 15772400 14042300 18067900

Д  — 1445736 0,25 2719532 47,03 5,6 01.07.2004 28 414100 90,82 �24700 108600 350600 45400 101300 1801900

Д  C 8480360 0,25 646900 1,91 20,44 01.07.2004 68 11485500 74,17 �805300 413400 1418100 34400 11955600 21711500

Д  — 272404 0,25 366092 33,6 2 01.07.2004 14 257200 75,58 �13100 52900 28500 7300 15400 327200

Сукупна
вартість
активів,

(за останній
фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

378454 ВАТ «НАФТОПРОММАШ»
(ДОД.)

904776 ВАТ «РАЙАГРОПОСТАЧ»

5474263 ВАТ «ХЕРСОННАФТО�
ПРОДУКТ» (ДОД.)
5489359 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «РАЙАГРОХІМ»
(ДОД.)

НАФТОВЕ ОБЛАДНАННЯ;
ЛІНІЙНО�КАБЕЛЬНА ПРОДУК�
ЦІЯ; ІНША ПРОДУКЦІЯ
ПОСТАЧАННЯ

ЗБЕРІГАННЯ НАФТОПРО�
ДУКТІВ
НАДАННЯ ПОСЛУГ У РОСЛИН�
НИЦТВІ, ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
ХІМІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ

Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 24.02.2004 № 10*36*2402 редакція приймає електронною поштою   (journal@spfu.kiev.ua)  щосереди до
15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист; прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та телефон виконавця; електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному відділенні.

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ т. 290*16*12

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області

оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які  будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єктів
Об’єкт державної власності гр. А — споруда свинарника

з обладнанням загальною площею 1041,1 м2 (інв.
№ 104400), що знаходиться на балансі дочірнього підприєм%
ства «Державне підприємство Вінницький завод «Кристал»,
за адресою: Вінницька обл., Вінницький р%н, с. Комарів.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич%

ним обліком: 6 одиниць обладнання, у тому числі 5 одиниць
МШП.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом
на 01.06.2004: 222 955,81 грн.

Об’єкт державної власності гр. А — автомобіль ЗІЛ*131 Н
(спеціальний) МРМ*М*1, реєстраційний № 3229 ВІА з при*
чепом одновісним ТАП 3755, реєстраційний № 1688 ВИ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Вінницьке АТП % 10554», за
адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 6.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Балансова залишкова вартість  станом на 01.05.2004: 93,00

грн.
Об’єкт державної власності гр. А — автомобіль ЗІЛ*131 Н

(спеціальний) МРМ*М*1, реєстраційний № 3230 ВІА з при*
чепом одновісним ТАП 3739, реєстраційний № 1689 ВИ,
що знаходиться на балансі ВАТ «Вінницьке АТП — 10554», за
адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 6.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Балансова залишкова вартість  станом на 01.05.2004: 93,00

грн.
Об’єкт державної власності гр. А — автомобіль ЗІЛ*131 Н

(спеціальний), реєстраційний № 3231 ВІА, що знаходить%
ся на балансі ВАТ «Вінницьке АТП — 10554», за адресою: м.
Вінниця, вул. Максимовича, 6.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Балансова залишкова вартість  станом на 01.05.2004: 80,00

грн.
Об’єкт державної власності гр. А — будівля колишнього

дитячого садка з підвалом, сараєм, пральнею, що зна%
ходяться на балансі ВАТ «Кирнасівський цукровий завод»,
за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р%н, смт Кирнасі%
вка, вул. Калабаніна, 8.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич%

ним обліком: будівля дитячого садка з підвалом загальною
площею 385,4 м2, сарай загальною площею 40,5 м2, пральня
загальною площею 33,7 м2.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
01.09.2004: 57 110,00 грн.

Об’єкт комунальної власності гр. А — нежитлова будівля
загальною площею 135,6 м2, що знаходиться на балансі
КП «Хмільницька житлово%експлуатаційна контора», за ад%
ресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Пушкіна, 34.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу орен%
дарем з компенсацією орендарю вартості невід’ємних по%
ліпшень, здійснених за рахунок власних коштів за час орен%
ди.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич%

ним обліком: 1.
Балансова залишкова вартість станом на 30.07.2004: 12 106

грн.
Об’єкт незавершеного будівництва державної власності —

районна ветеринарна станція з лабораторією облас*
ного управління ветеринарної медицини, за адресою: Він%
ницька обл., смт Тиврів.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно надати конкур*

сній комісії документацію в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтве*
рдних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії документів, що під%
тверджують кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штат%
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва%
чів, яких буде додатково залучено претендентом до прове%
дення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія серти%
фіката суб’єкта оціночної діяльності,  виданого претенденту
Фондом державного майна; інформація 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 додатко%
во залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечата%
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико%
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро%
біт, та терміну виконання робіт (у календарних днях). Регіона%
льне відділення ФДМУ по Вінницькій області розглядатиме
лише такі конкурсні пропозиції претендентів, в яких термін
виконання робіт відповідає вимогам Методики оцінки май%
на, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі
не допускається, конкурсні документи претендентів, яких не
допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем ко%
місії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу
засідання комісії. Претендент має право відкликати свою за%
яву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це пись%
мово голову комісії.

Конкурс відбудеться  об 11.00 28 жовтня 2004 року за
адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для дові*
док  35*26*31.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіо%
нального відділення до 17.00 22 жовтня 2004 року (включно)
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки  майна

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки
майна, затвердженою постановою КМУ від 10.12.2003 №
1891.
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ*1М на шасі ЗІЛ*157,

№41*61 ВНВ.
Адреса об’єкта: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,

25.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП%10727», Волинська

обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 25.
Код за ЄДРПОУ: 05482305.
Мета проведення незалежної  оцінки: визначення

початкової вартості об’єкта, який приватизується шляхом
продажу на аукціоні.

Балансова (залишкова) вартість станом на 30.09.2004: 8 021
грн.

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Назва об’єкта: автомобіль ПАРМ*1М на шасі ЗІЛ*157,

№41*62 ВНВ.
Адреса об’єкта: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,

25.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП%10727», Волинська

обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 25.
Код за ЄДРПОУ: 05482305.
Мета проведення незалежної  оцінки: визначення

початкової вартості об’єкта, який приватизується шляхом
продажу на аукціоні.

Балансова (залишкова) вартість станом на 30.09.2004: 8 006
грн.

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Назва об’єкта: запасні частини для автомобілів у кіль*

кості 301 шт.
Адреса об’єкта: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,

25.
Балансоутримувач: ВАТ «Луцьке АТП%10727», Волинська

обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 25.
Код за ЄДРПОУ: 05482305.
Мета проведення незалежної  оцінки: визначення

початкової вартості об’єкта, який приватизується шляхом
продажу на аукціоні.

Балансова (залишкова) вартість станом на 30.09.2004: 504,79
грн.

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Назва об’єкта: автомобіль МТО*АТ*01  ЗІЛ*131, №40*37

ВНМ.
Адреса об’єкта: Волинська обл., м. Ковель, вул. Володи%

мирська, 150.
Балансоутримувач: ВАТ «Ковельське АТП%10761», Волин%

ська обл., м. Ковель, вул.Володимирська,150.
Код за ЄДРПОУ: 05461065.
Мета проведення незалежної  оцінки: визначення

початкової вартості об’єкта, який приватизується шляхом
продажу на аукціоні.

Балансова (залишкова) вартість станом на 30.09.2004:
42 540 грн.

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Назва об’єкта: автомобіль МТО*АТ*М1  ЗІЛ*131, №02*24

ВНН.
Адреса об’єкта: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Ша%

хтарська, 26.
Балансоутримувач: ВАТ «Нововолинське  АТП%10763»,

Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 26.
Код за ЄДРПОУ: 05461038.
Мета проведення незалежної  оцінки: визначення

початкової вартості об’єкта, який приватизується шляхом
продажу на аукціоні.

Балансова (залишкова) вартість станом на 30.09.2004:
36 612,45 грн.

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до ре*

гіонального відділення документацію у  запечатаному конве*
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер*
ті.

До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою по

кожному об’єкту окремо; копії установчих документів претен%
дента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра%
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведен%
ня робіт з оцінки майна  та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи%
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми  особистими
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відо%
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфіка%
ції та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
штатному складі та додатково залучаються ним, з незалеж%
ної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата%
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико%
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро%
біт, а також терміну виконання робіт.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наяв%
ність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єк%
та оцінки, що має підтверджуватися  чинними кваліфікацій%
ними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстра%
цію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно
до Порядку  реєстру фізичних осіб (оцінювачів) у Державно%
му реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від
19.12.2001. №2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28.12.2001 за №1092/6283; досвіду суб’єкта оціноч%
ної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна,
та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного май%
на; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залуче%
но суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцін%
ки майна.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазна%
чити в єдиній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 1 листопада 2004 року у Регіо*
нальному відділені ФДМУ по Волинській області за ад*
ресою:  м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімната 801,
телефони для довідок: 4*00*57, 4*34*92.

Конкурсну  документацію слід подавати до загального від%
ділу  Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області
до 25 жовтня  2004 року (включно) за адресою: м. Луцьк ,
Київський майдан,9, кімната 805.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, яких буде  залучено до

проведення незалежної оцінки об’єкта
Назва об’єкта: приміщення № 4, 6, літ. А%3, що орендуються

приватним підприємцем Бардаковим О.В.
Місцезнаходження об’єкта: 69006,  Запоріжжя, пр. Металу%

ргів, 10.
Телефони: (061)275%65%72, (0612)15%93%53 (0612) 15%93%06.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля%

хом викупу.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич%

ним обліком: площа приміщення — 56,0 м2, виконані поліп%
шення.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
01.09.2004 — 3 131,37 грн.,  балансоутримувач — ВАТ «Запо%
ріжжитлоцивільбуд».

Запланована дата оцінки: 30.11.2004 .
Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю, —  не%

має.
Організаційно%правова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май%

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійс%
нюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон%
ду державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і заре%
єстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.12.2003
за № 1194/8515.

Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті до*
кументацію з описом підтвердних документів:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до%
кументів оцінювачів,  які  працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде до%
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцін%
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, звірені їхніми
особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціноч%
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформацію про претендента ( документ, який
містить відомості про претендента, щодо його досвіду робо%
ти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май%
на тощо); один конверт із зазначенням адреси претендента;

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата%
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико%
нання робіт, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням ро%
біт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального від%
ділу регіонального відділення ФДМУ (кімната № 767) до
28.10.2004 (включно).

Конкурс відбудеться  03.11.2004 у кімнаті № 748  о
14*й годині за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164.
Телефон для довідок 13*50*29.

ІНФОРМАЦІЯ
представництва ФДМУ в м. Донецьку про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до

проведення  незалежної оцінки об’єктів приватизації
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло*

щею15,1 м2, що знаходиться на балансі СЄЗ Ворошиловсь%
кого району, за   адресою: м. Донецьк, Донецька обл., вул.
Щорса, 3.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004 — 3 609,00 грн.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло*

щею134,3 м2, що знаходиться на балансі ЖЕК № 1 Вороши%
ловського  району м. Донецька, за адресою: м. Донецьк, До%
нецька обл., пр. Театральний,10.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004  — 13 713,00 грн.
Назва об’єкта : нежитлове приміщення загальною пло*

щею  97,6 м2, що знаходиться на балансі  ЗАТ «АРК%96» м.
Донецька , за  адресою: м. Донецьк, Донецька обл., вул. Що%
рса, 96.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу .

Запланована дата  оцінки: 30.09.2004 .
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004 —  27 312,00  грн.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло*

щею 332,5 м2, що знаходиться на балансі КП «СЕЗ Київсь%
кого району м. Донецька», за адресою: м. Донецьк, Донецька
обл., вул. Севрська , 23.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована  дата оцінки : 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

01.08.2004  — 122 547,00 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі документи:
заяву на участь в конкурсі  за встановленою формою; нота%

ріально посвідчену копію установчого документа претенден%

та; копії  кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю%
ють у штатному складі і будуть залучені до виконання неза%
лежної оцінки і підписання звіту про оцінку майна; копію сер%
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенден%
ту  Фондом державного майна України; інформацію про пре%
тендента  ( документ, у якому зазначаються відомості про
претендента; досвід проведення незалежної оцінки держав%
ного майна при приватизації, кваліфікація і особистий до%
свід роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі та
додатково залучаються ним для здійснення незалежної оцін%
ки майна, у тому числі подібного майна, тощо ); конкурсні про%
позиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат і
терміну виконання робіт — подаються  в запечатаному конвер%
ті; один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних  документів, що містяться в конверті.
Комісією будуть прийняті до розгляду пропозиції щодо тер%
міну виконання робіт не більш ніж 10 днів.

Конкурс відбудеться о 14.00 через 15 днів після опуб*
лікування цієї інформації в газеті «Відомості приватиза*
ції» за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 98, к. 422 у
представництві  Фонду державного майна  України в м.
Донецьку, тел. 335*72*68.

Документи приймаються за вищевказаною адресою . Кін%
цевий  термін прийняття документів — за 4 дні до дати про%
ведення конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ

по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

які будуть залучені до проведення незалежної  оцінки
об’єктів приватизації  державної та комунальної

власності  груп А, Ж та Д
Державна власність.
Назва об’єкта: виробнича будівля з гаражем площею

230,0 м2, що знаходиться на балансі ВАТ  «ПКІ Конвеєробу%
дування».

Адреса: м. Львів, вул. Базарна, 20.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення  вартості продажу об’єкта на аук%

ціоні.
Назва об’єкта: ОНБ — ферма*корівник, що знаходиться

на балансі держгоспу «Мостиський».
Адреса: Мостиський р%н, с. Волиця.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта на аук%

ціоні.
Назва об’єкта: дерев’яні споруди (колиби) в кількості

16 штук загальною площею 311 м2, що знаходяться на
балансі Жовківського державного лісогосподарського під%
приємства.

Адреса: Жовківський р%н, с. В’язова.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шля%

хом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло*

щею 57,3 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Західенер%
го».

Адреса: смт Добротвір, вул. І. Франка, 16.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шля%

хом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною пло*

щею 14,5 м2, що знаходиться на балансі ДП БУ № 150 ТОВ
«Компанія Форвард».

Адреса: м. Львів, вул. Повітряна, 12.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шля%

хом викупу.
Назва об’єкта: будівля оцтового цеху, лабораторія

та побутове приміщення оцтового цеху площею
114,3 м2, приміщення лінії розливу та складу оцто*
вого цеху площею 318,6 м2, адміністративна будів*
ля (інв. № 478) та 52 одиниці обладнання оцтового
цеху, що знаходиться на балансі ЗАТ «Львівський ліке%
ро%горілчаний завод».

Адреса: м. Львів, вул. Кордуби, 2.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта на аук%

ціоні.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення в готелі «Смері*

чка»  площею 35,5 м2, що знаходиться на балансі Яворів%
ського  ДГХП «Сірка».

Адреса: м. Новояворівськ, вул. І. Франка, 1.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта на аук%

ціоні.
Назва об’єкта: зона відпочинку, що не увійшла до ста*

тутного фонду ВАТ «Самбірське РТП «Агротехсервіс».
Адреса: Самбірський р%н, с. Блажів.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта на аук%

ціоні.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення першого повер*

ху будівлі гуртожитку, а саме: приміщення блоку № 11 (6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13) загальною площею 49,6 м2, що знаходять%
ся на балансі ВАТ «Львівський хлібозавод № 5».

Адреса: м. Львів, вул. Хуторівка, 34.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шля%

хом викуп.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення першого повер*

ху будівлі гуртожитку, а саме: приміщення блоку № 4 (25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) загальною площею 50,0 м2, та примі%
щення блоку № 3 (22, 23, 24) загальною площею 37,0 м2, що
знаходяться на балансі ВАТ «Львівський хлібозавод № 5».

Адреса: м. Львів, вул. Хуторівка, 34.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шля%

хом викуп.
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Комунальна власність:
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 42,5 м2.
Адреса: м. Соснівка, вул. Шептицького, 11.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шля%

хом викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 139,0 м2.
Адреса: м. Соснівка, вул. Кривоноса, 8а.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шля%

хом викупу.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (від%

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці%
ночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
25.11.2003 № 2100); копію установчого документа претенде%
нта; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю%
ють у штатному складі та яких буде залучено претендентом
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа%
ми; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида%
ного претенденту ФДМУ; 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 додат%
ково залучаються ним з незалежної оцінки, у тому числі по%
дібного майна тощо).

  Конкурсна пропозиція претендента подається в запеча%
таному конверті і повинна містити пропозицію щодо варто%
сті виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з вико%
нанням робіт, а також термін виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні
ФДМУ по Львівській області 22 жовтня 2004 р. о 12.00
за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській обла%
сті до 18.00 19 жовтня 2004 р. Телефон для довідок
(80322)72%20%42.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
майна

База відпочинку «Восход» (9 будиночків та споруд).
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: Перевальський р%н, с. Карпати, урочище Плоська

балка, 1.
Балансоутримувач — ВАТ «Алчевський металургійний ком%

бінат».
Об’єкт незавершеного будівництва — навчально*

тренувальний корпус.
Мета оцінки — продаж під розбирання.
Адреса: м. Луганськ, вул. Артема, 4.
Балансоутримувач — 4%й воєнізований гірничорятуваль%

ний загін.
Об’єкт незавершеного будівництва — спортивний зал.
Мета оцінки — продаж під розбирання.
Адреса: м. Луганськ, вул. Артема, 4.
Балансоутримувач — 4%й воєнізований гірничорятуваль%

ний загін.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій%

снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон%
ду державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і заре%
єстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв%
ність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єк%
та оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікацій%
ними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстра%
цію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно
до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Дер%
жавному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фон%
ду державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і заре%
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за
№ 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки
майна, зокрема подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро%
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх
особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залуче%
но суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки
майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на проваджен%
ня діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого
суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оці%
нювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом
оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціноч%
ної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено здійснення прак%
тичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від*
ділення Фонду державного майна України конкурсну докуме*
нтацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверд*
них документів. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до%
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко%
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май%

на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особи%
стими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяль%
ності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра%
їни; інформація про претендента (документ, який містить ві%
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі%
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним з неза%
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата%
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико%
нання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням ро%
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо%
нального відділення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн.206) до 17.00 25 жовтня 2004 року.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве%
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер%
ті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з від%
бору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 01.11.2004 о 15.00 в Регіональ*
ному відділенні ФДМУ по Луганській області за адре*
сою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.

Телефон для довідок 58%03%30.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єктів приватизації
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко%

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом  продажу на
аукціоні.

Назва об’єкта: вбудовані напівпідвальні приміщення
площею 200,4 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Одесь%
кий завод радіально%свердлильних верстатів».

 Місцезнаходження об’єкта: 65039, м. Одеса, вул. Серед%
ньофонтанська,47/51.

Галузь народного господарства: продаж  і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість об’єктів:  основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів —  від%

сутня.
Організаційно%правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко%

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на
аукціоні.

Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення лазні пло*
щею 42,9 м2 на балансі КСП «Кіровська птахофабрика».

Місцезнаходження об’єкта:  67520, Одеська область, Ко%
мінтернівський р%н, с. Кірове.

Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість об’єктів: основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсут%

ня.
Організаційно%правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко%

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на
аукціоні.

Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
88,53 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Завод скловиро%
бів».

Місцезнаходження об’єкта:  65085, м. Одеса, Тираспольсь%
ке шосе, 25.

Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість об’єктів: основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсут%

ня.
Організаційно%правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко%

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загаль*

ною площею 137,6 м2 і орендується ПП Присяжною О.С.,
та знаходиться на балансі ВАТ «Котовський ЗБВ».

Місцезнаходження об’єкта:  66300, Одеська область, м. Ко%
товськ, проспект Перемоги, 21.

Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість об’єктів: основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсут%

ня.
Організаційно%правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко%

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною

площею 49,2 м2 і орендується ПП Солодовниковим А.Г., та
знаходиться на балансі ВАТ «Котовський ЗБВ».

Місцезнаходження об’єкта:  66300, Одеська область, м. Ко%
товськ, проспект Перемоги, 21.

Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість об’єктів: основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсут%

ня.
Організаційно%правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.

Запланована дата оцінки:  31.10.2004
6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко%

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на
аукціоні.

Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
212,0 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Одеський завод
«Центролит».

Місцезнаходження об’єкта: 65069, м. Одеса, вул. Героїв Ста%
лінграду, 62.

Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість об’єктів: основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсут%

ня.
Організаційно%правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки:  31.10.2004.
7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко%

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на
аукціоні.

Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
54,2 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Одеський завод
«Центролит».

Місцезнаходження об’єкта: 65069, м. Одеса, вул. Героїв Ста%
лінграду, 62.

Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість об’єктів: основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсут%

ня.
Організаційно%правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко%

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на
аукціоні.

Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
152,5 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Одеський завод
«Центролит».

Місцезнаходження об’єкта: 65069, м. Одеса, вул. Героїв Ста%
лінграду, 62.

Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість об’єктів: основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсут%

ня.
Організаційно%правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко%

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом продажу на
аукціоні.

Назва об’єкта оцінки: будівля складу,  що знаходиться на
балансі Державного підприємства «Ресторан станції Ко%
товськ».

Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., м. Котовськ, вул.
Леніна, 2а.

Галузь народного господарства: торгівля.
Кількість об’єктів: основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсут%

ня.
Організаційно%правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин%

кової вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки: кіоск № 3, у тому числі: сарай, вби%

ральня,  що знаходиться на балансі Державного підприємс%
тва «Ресторан станції Котовськ».

Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., м. Котовськ, вул.
Леніна, 2а.

Галузь народного господарства: торгівля.
Кількість об’єктів: основних засобів — 3.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсутня.
Організаційно%правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин%

кової вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки: частина приміщення кафе «Лада»

загальною площею 231,4 м2 з обладнанням,  що знахо%
диться на балансі Державного підприємства «Ресторан
станції Котовськ».

Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., м. Котовськ, вул.
50 років Жовтня,196.

Галузь народного господарства: торгівля.
Кількість об’єктів: основних засобів — 6.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на

30.09.2004 — 24,8 тис. грн.
Організаційно%правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв%

ність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки
об’єкта, що має підтверджуватися чинними кваліфікацій%
ними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєст%
рацію в Державному реєстрі оцінювачів Фонду державно%
го майна України,  досвіду суб’єкта оціночної діяльності у
проведені оцінки майна, зокрема подібного майна, пере%
ліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх
особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залу%
чено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з
оцінки майна.
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Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата%
ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості вико%
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро%
біт по проведенню конкурсу. Конкурсну документацію слід по%
давати до Регіонального відділення ФДМУ по Одеській обла%
сті  до 20.10.2004  за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15,11%й поверх, кімн. 1113.

Конкурс відбудеться 26.10.2004. Довідки за телефо*
нами: 731*50*28, 731*50*39.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській

області  про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення

оцінки майна
1. Назва об’єкта: приміщення І поверху та ІІ поверху

будівлі колишнього навчального корпусу загальною пло*
щею 174,7 м2;

адреса: м. Полтава, вул. Сковороди, 14;
балансоутримувач: Полтавський державний  педагогічний

університет ім. Короленка С.П.;
спосіб приватизації: викуп.
2. Назва об’єкта: приміщення І поверху  будівлі колиш*

нього навчального корпусу загальною площею 184,9 м2;
адреса: м. Полтава, вул.Сковороди,14;
балансоутримувач: Полтавський державний  педагогічний

університет ім. Короленка С.П.;
спосіб приватизації: викуп.
3. Назва об’єкта: приміщення І поверху  будівлі колиш*

нього навчального корпусу загальною площею 185,5 м2;
адреса: м. Полтава, вул.Сковороди,14;
балансоутримувач: Полтавський державний  педагогічний

університет ім. Короленка С.П.;
 спосіб приватизації: викуп.
4. Назва об’єкта: приміщення І поверху  будівлі колиш*

нього навчального корпусу та приміщення підвалу  пло*
щею 179,3 м2;

адреса: м. Полтава, вул. Сковороди,14;
балансоутримувач: Полтавський державний  педагогічний

університет  ім. Короленка С.П.;
спосіб приватизації: викуп.
5. Назва об’єкта: їдальня;
адреса: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Радянська, 110/1;
балансоутримувач: ВАТ Машинобудівельний завод «Ком%

сомолець»;
спосіб приватизації: аукціон.
6. Назва об’єкта: їдальня;
адреса: Полтавська обл., Кременчуцький р%н, с. Омель%

ник, вул. Леніна, 51а;
балансоутримувач: КСП «Кременчуцьке»;
спосіб приватизації: аукціон.
7. Назва об’єкта: лазня;
адреса: м. Полтава, вул. Тімірязєва;
балансоутримувач: ДП ВАТ «Павлівське» АФ ім. Т. Г. Шевче%

нка;
спосіб приватизації: аукціон.
8. Назва об’єкта: будівля складу;
адреса: Полтавська обл., Пирятинський р%н, с. Першо%

травневе, вул.Перемоги,18;
спосіб приватизації: аукціон.
9. Назва об’єкта: будівля корівника;
адреса: Полтавська обл., Пирятинський р%н, с. Першо%

травневе, вул.Перемоги,16а;
спосіб приватизації: аукціон.
10. Назва об’єкта: будівля родильні для корів;
адреса: Полтавська обл., Пирятинський р%н, с. Першо%

травневе, вул. Перемоги,17;
спосіб приватизації: аукціон.
11. Назва об’єкта: будівля корівника;
адреса: Полтавська обл., Пирятинський р%н, с. Першо%

травневе, вул.Перемоги,16;
спосіб приватизації: аукціон.
12. Назва об’єкта: будівля свинарника;
адреса: Полтавська обл., Пирятинський р%н, с. Першо%

травневе,  вул.Перемоги,15;
спосіб приватизації: аукціон.
13. Назва об’єкта: будівля хімскладу;
адреса: Полтавська обл., Пирятинський р%н, с. Першо%

травневе,  вул.Перемоги,14;
спосіб приватизації: аукціон.
14. Назва об’єкта: їдальня;
адреса: Полтавська обл., Диканський р%н, с. Чапаєвка;
балансоутримувач: ТОВ ім. Чапаєва;
спосіб приватизації: аукціон.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відпо%

відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч%
ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100); копію установчого документа претендента; копії ква%
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно%
му складі та яких буде залучено претендентом до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оці%
нку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сер%
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; інформацію про претен%
дента (документ, який містить відомості про претендента що%
до його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним з незалежної оцінки майна, у то%
му числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата%
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико%
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро%
біт, а також терміну виконання робіт.

Конкурс відбудеться  28 жовтня 2004 року об 11.00  за
адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23 .

Документи приймаються до 22 жовтня 2004р. включно.
Телефон для довідок (05322) 2%89%58.

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
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
Кафе%бар «Ідеал», що знаходиться на балансі ДП «Залозе%

цький спиртовий завод».
Адреса об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 68, смт Залізці Збо%

рівського району Тернопільської області.
Мета оцінки: визначення  вартості об’єкта для продажу на

аукціоні.
Площа приміщень — 259,5 м2.
Балансова залишкова вартість об’єкта станом на 01.07.2004

становить — 57 795,63 грн.
Запланована дата оцінки — 31.10.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділен*

ня конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті, а саме:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до%
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі прете%
ндента та копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких
буде додатково залучено до проведення оцінки та підписан%
ня звіту про оцінку майна та висновку про його вартість (ква%
ліфікаційне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Дер%
жавному реєстрі оцінювачів, посвідчення про підвищення ква%
ліфікації оцінювачів за відповідними напрямами); письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден%
том до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку та висновку про вартість майна, завірені їхніми
особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціноч%
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформацію про претендента (документ, який
повинен містити відомості про претендента щодо його до%
свіду з оцінки майна, зокрема подібного майна, кваліфікації
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та кваліфікації оцінювачів, які додатко%
во залучаються ним до проведення незалежної оцінки, у тому
числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечата%
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико%
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро%
біт, а також терміну виконання робіт ( не більше 10%ти кален%
дарних днів).

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціноч%

ної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих  ФДМУ відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності в Україні», якими передбачено здійс%
нення практичної діяльності з оцінки майна за напрямом —
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі»;

суб’єкти оціночної діяльності повинні мати практичний  до%
свід у проведенні оцінки  нерухомого майна; оцінювачі суб’єкта
оціночної діяльності, які будуть залучатися до виконання неза%
лежної оцінки майна повинні мати чинні   кваліфікаційні  доку%
менти  оцінювачів за напрямом — «Оцінка об’єктів у матеріаль%
ній формі» та свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, видані  відповідно до Порядку  реєстрації  фізич%
них  осіб  (оцінювачів)  у  Державному  реєстрі  оцінюва%
чів, затвердженого  наказом  Фонду   державного   майна   Укра%
їни   від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283 (z1092%01 ) .

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації,
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі
не допускається. Конкурсні документи претендентів, яких не
допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем ко%
місії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу
засідання комісії.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати про%
ведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову ко%
місії.

Конкурсна документація приймається до 25 жовтня 2004
року  включно за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцоро%
ва, 11, кімн. 604.

Конкурс відбудеться  1 листопада 2004 року в Регіо*
нальному відділенні ФДМУ по Тернопільській області
за адресою:  м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

Телефон для довідок 22%23%65.

На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки вартості об’єкта малої
приватизації державної власності — цілісного
майнового комплексу — державного підприємства
«Чернівецький завод технологічного обладнання»
(м.Чернівці, вул. Хотинська, 43), з метою подальшої
приватизації шляхом продажу на аукціоні, призначений
на 30.09.2004 надійшла одна заява від ТОВ «Міжнародний
Бізнес Центр» (м. Київ, вул. Хрещатик, 44). Відповідно
до п.16,17 Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності та у зв’язку з тим, що вартість виконання
робіт, запропонована СОД перевищує звичайну ціну
послуг на виконання робіт, встановлену для відповідної
групи об’єктів оцінки майна, затверджену наказом ФДМУ
№ 148 від 21.01.2004, конкурс з відбору СОД для здій%
снення вищезазначеної незалежної оцінки визнано та%
ким, що не відбувся, а також оголошено повторне прове%
дення конкурсу з відбору СОД для виконання незалежної
оцінки вищезазначеного майна.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Чернівецькій області про оголошення

конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності з
метою проведення незалежної оцінки об’єкта малої

приватизації державної власності —  цілісного
майнового комплексу

Код за ЄДРПОУ: 04827860.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової

вартості цілісного майнового комплексу для приватизації йо%
го шляхом продажу на аукціоні.

Назва підприємства: державне підприємство «Чернівецький
завод технологічного обладнання».

Місцезнаходження  підприємства: 58000, м. Чернівці, вул.
Хотинська, 43.

Телефони: (0372)  55%33%33, 59%08%33.
Галузь народного господарства, основні види продукції

(послуг), що виробляються: медична галузь, вид діяльності
— господарське управління будівництвом, підприємство не
здійснює виробничої діяльності, продукція не випускається.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич%
ним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансовий інвестицій, нематеріальних ак%
тивів): основних засобів — 35, незавершеного будівництва
— 2, довгострокових фінансовий інвестицій — немає,
нематеріальних активів — немає.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства: 451 509,92 грн.

Балансова залишкова вартість основних засобів
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.03.2004: ос%
новних засобів — 615 252,83 грн., незавершеного будівницт%
ва — 2 274 882, 46 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так,
ні), — ні.

Організаційно%правова форма (державна/орендна):
державна.

Запланована дата оцінки: 31.09.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення

конкурсну документацію, яка подається в запечатаному конве*
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
До підтвердних  документів належать: заява на участь у конкурсі
за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже%
ного наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України від 19.12.2003 за № 1194/8515);
копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі  та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде до%
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі%
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза%
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запеча%
таному конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також терміну виконання робіт, не більшому, ніж заз%
начено в інформації про проведення конкурсу.   

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є
наявність:

 відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’є%
кта оцінки, що повинна підтверджуватися чинними кваліфі%
каційними документами оцінювачів та свідоцтвами про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів)
у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001
за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки
майна, зокрема подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро%
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, їх
особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залуче%
но суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки
майна.

Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції
претендентів, у яких термін виконання робіт становитиме не
більше 20 днів. Термін виконання робіт слід зазначати в єди%
ній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться  21 жовтня 2004 р. об 11.00 у
Регіональному відділенні Фонду державного майна
України по Чернівецькій області за адресою: м. Чернів*
ці, вул. Л. Кобилиці, 21а, к.6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до
загального відділу Регіонального відділення ФДМУ по
Чернівецькій області — 15 жовтня 2004 р. до 16.45 , за
адресою:  м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для
довідок 55%75%28.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву  про

оголошення конкурсу, з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єктів нерухомості
Об’єкти приватизації.
Група інвентарних об’єктів, у складі: насосна станція, арте%

зіанські свердловини, підземні залізобетонні резервуари, ме%
режі холодного водопостачання та каналізаційні (з облад%
нанням) за адресою: м. Київ, вул. Леніна, 64, що знаходяться
на балансі ВАТ «Бортницький дослідно%механічний завод».

Нежитлове приміщення загальною площею 112,5 м2, за ад%
ресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 43, літ. А.

Нежитлове приміщення загальною площею 5 303,9 м2, за
адресою: м. Київ, бульв. Дружби Народів, 38.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального від*
ділення Фонду державного майна України по м. Києву конку*
рсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції
та підтвердних документів.

До підтвердних документів  належать:
заява на участь у конкурсі (за встановленою формою); копія

установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до%
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко%
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май%
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на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особи%
стими  підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяль%
ності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра%
їни; інформація про претендента (документ, який містить ві%
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі%
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним з неза%
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна   пропозиція претендента подається у запечата%
ному конверті  і має містити пропозицію щодо вартості вико%
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро%
біт, а також терміну  виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазна%
чати в єдиній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурсна документація претендента подається на кожний об’%
єкт окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних доку%
ментів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити
відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 29 жовтня 2004 р. о 12.00 в Регіо*
нальному відділенні Фонду державного майна України
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка,
50г, тел. для довідок 235*53*86.

Документи приймаються до 12.30 25 жовтня  2004 р. за
адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, кімн. 215. Тел. для
довідок 235%53%86.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду приватизації комунального майна Подільського

району м. Києва про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної

власності Подільського району, розташованих за
адресами:

№    Загальна
пор. Назва об’єкта         Адреса     площа м2

1. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Оленівськаа,34, літ. А 1 064,34
2. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Оленівська,34а, літ. А 1 079,04
3. Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Верхній Вал,22, літ. А 803,80
4. Нежитлові приміщення м. Київ, вул. Верхній Вал,32, літ. А 686,40
5. Нежитлові приміщення м. Київ, вул.Ярославська,20, літ. А, Б, В. 956,30
6. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Фрунзе,31,  літ. Б 790,10
7. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Фрунзе,31, літ. В 971,00
8. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Костянтинівська,21,  літ. А 1 336,00
9. Нежитлові приміщення м. Київ, вул. Хорива/Межигірська, 18/10,

літ. А, А’, Б 1 604,70

На участь у конкурсі претендентам потрібно подати такі
документи:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія уста%
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних докумен%
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде за%
лучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку; пись%
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенде%
нтом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сер%
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо%
ндом державного майна України; інформацію про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці%
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залу%
чаються 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 ро%
біт, а також терміну виконання робіт).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Документи приймаються до 10.00  28 жовтня 2004 року.
Конкурс відбудеться 04.11.2004 о 10.00 в Фонді прива*

тизації комунального майна за адресою: м. Київ, вул.
Щекавицька,42/48. Телефон для довідок 417*74*62.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся 16.09.2004 у Регіональному відділенні

ФДМУ по Донецькій області з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної

оцінки майна
Переможцем конкурсу по об’єктах комунальної власності:
будівлі лазні, що знаходиться на балансі Рибинської сіль%

ської ради Волноваського району. Місцезнаходження об’єк%
та: Донецька обл., Волноваський р%н, с. Ближнє, вул. Олім%
пійська;

будівлі торговельного центру, що знаходиться на балансі
Рибинської сільської ради Волноваського району. Місцезна%
ходження об’єкта: Донецька обл., Волноваський р%н, с. Бли%
жнє, вул. Октябрська,

визнано МПП «ВФ «Науктехпроект».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному
відділенні ФДМУ по Тернопільській області 27.09.2004

з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Переможцем конкурсу для проведення незалежної оцінки

об’єкта приватизації — нежитлового будинку, що знаходиться
на балансі Служби автомобільних доріг у Тернопільській об%
ласті і орендується ТОВ «Альянс» та знаходиться за адресою:
вул. Бережанська, 10, м. Тернопіль, визнано ТОКП «Експерт».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, що відбувся в Регіональному
відділенні ФДМУ по Харківській області 17.09.2004 з

відбору суб’єктів оціночної діяльності
Переможцем конкурсу по об’єктах оцінки:
частині будівлі їдальні (приміщення магазину) загальною

площею 72,9 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Куп’янський
цукровий комбінат», за адресою: 63700, Харківська обл., м.
Куп’янськ, вул. Фрунзе, 3а;

частині будівлі їдальні (кафе) загальною площею 111,4 м2, що
знаходиться на балансі ВАТ «Куп’янський цукровий комбінат», за
адресою: 63700, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Фрунзе, 3а;

частині будівлі їдальні (приміщення магазину) загальною
площею 79,4 м2,  що знаходиться на балансі ВАТ «Куп’янський
цукровий комбінат», 63700, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул.
Фрунзе, 3а;

їдальні, що знаходиться на балансі ВАТ «Куп’янський цук%
ровий комбінат», за адресою: 63700, Харківська обл., м. Ку%
п’янськ, вул. Фрунзе, 3а,

визнано: суб’єкта оціночної діяльності ПФ Агентство «Схід».
Договір на проведення незалежної оцінки по об’єкту:
майну клубу (5 од.): синтезатор «Електроніка», посилювач

«Сигма» (2 од.), УАУ «Комбі», гучномовець, що знаходиться
на балансі ВАТ «Вільшанська меблева фабрика», за адре%
сою: Харківська обл., Дергачівський р%н, смт Вільшани, вул.
Радянська, 78, буде укладено з суб’єктом оціночної діяльнос*
ті ПП «Експорт».

Переможцем конкурсу по об’єкту оцінки:
клубу, що знаходиться на балансі ВАТ «Племінний завод

«Червоний велетень», за адресою: Харківська обл., Зміївсь%
кий р%н, с. Кукулівка, вул. Травнева, 2, визнано: суб’єкта оці*
ночної діяльності ППФ «ЛІК».

По об’єкту: ОНБ — житловому будинку № 16, що знаходить%
ся на балансі ВАТ «Вовчанський агрегатний завод», за адре%
сою: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Леніна, тел. 22%703,
конкурс вважається таким, що не відбувся із*за відсутності
заяв на участь у конкурсі.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, що відбувся в Регіональному
відділенні ФДМУ по Харківській області 27.09.2004

з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Переможцем конкурсу по нежитлових вбудованих примі%

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені для:
визначення  вартості  нежитлового приміщення пло*

щею 1 053,4 м2, що знаходиться на балансі ЗАТ «Виро*
бничо*торговельна швейна фірма «Україна» і оренду*
ється ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит*
Косметик», з метою його приватизації шляхом викупу;

переоцінка необоротних активів міжгосподарського
санаторію «Псьол» для формування статутного фонду
ВАТ в процесі приватизації;

визначення  вартості  цілісного майнового комплексу
державного підприємства «Український науково*
дослідний інститут електропобутових приладів «Веста»

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки
майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів Укра*
їни від 10.12.2003  №1891.

1. Нежитлове приміщення площею 1 053,4 м2.
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 48;

тел. 252%84%78.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення  вартості

нежитлового приміщення площею 1 053,4 м2, що знаходиться
на балансі ЗАТ «Виробничо%торговельна швейна фірма «Ук%
раїна» і орендується ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Ві%
зит%Косметик», з метою його приватизації шляхом викупу.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич%
ним обліком, шт.: 1.

Первісна вартість на момент введення в експлуатацію
(1958 рік), грн. — 186 684,3.

Балансова залишкова вартість станом на 28.05.2003 дорі%
внює нулю.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —
немає.

Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май%

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 №1891.

2. Необоротні активи міжгосподарського санаторію
«Псьол».

Місцезнаходження: 38300, смт Велика Багачка Великоба%
гачанського району Полтавської обл., вул. Жертв революції,
76; тел.  9%16%90, тел./факс 9%12%79.

Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка необо%
ротних активів міжгосподарського санаторію «Псьол» для
формування статутного фонду ВАТ в процесі приватизації.

Галузь народного господарства, вид діяльності: курортні
заклади.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком, шт.: усього — 987, у тому числі: будівлі та споруди —
42, транспортні засоби — 12; оргтехніка — 8, у тому числі:
комп’ютери — 4; меблі — 410; побутова техніка — 256 тощо.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом
на 30.06.2004,тис.грн: 2 845,1.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —
немає.

Дата оцінки: 31.10.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май%

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 №1891.

3. Цілісний майновий комплекс державного підпри*
ємства «Український науково*дослідний інститут еле*
ктропобутових приладів «Веста».

Місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36;
тел. 213%39%30, тел./факс 471%78%91.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення  варто%
сті  цілісного майнового комплексу державного підприєм%
ства «Український науково%дослідний інститут електропо%
бутових приладів «Веста» з метою його внесення до статут%
ного фонду господарського товариства.

Галузь народного господарства, вид діяльності: науково%
технічна продукція в галузі створення побутових приладів.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич%
ним обліком, шт.:

нерухомості — 1 (площа приміщення з урахуванням площ
технічних приміщень): 7 738 м2;

площа земельної ділянки — 3 900 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом

на 30.06.2004, тис.грн: 1 439,0,

у тому числі: будівля — 1 345,0; обладнання та машини — 18,8.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —

немає.
Дата оцінки: 30.09.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май%

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 №1891.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій%
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом  Фонду
державного майна України 25.11.2003 № 2100 і за%реєстрова%
ного 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 підтверджуватися чинними кваліфікаційними доку%
ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер%
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до
Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Держав%
ному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і заре%
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за №
1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки
майна, зокрема, подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро%
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки
майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таєм%
ницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності, або
відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудо%
вих відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють  на підставі сертифікатів суб’єктів оціноч%
ної діяльності , виданих відповідно до Закону України «Про оцін%
ку майна, майнових прав та  професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного
майна України  конкурсну документацію, яка складається з
конкурсної пропозиції та підтвердних документів

До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі ( за встановленою формою); копія

установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та
яких буде залучено до проведення 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 сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомос%
ті про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого  досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у
запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вар%
тості 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 від%
ділу Фонду державного майна України (вул. Кутузова,18/9,
кімната 504)  до 18.00   21 жовтня 2004 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве%
рті з описом підтвердних документів, що містяться в кон%
верті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності». Перепустки  до
загального відділу Фонду державного майна України вида%
ються по вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для
довідок 200%36%36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна
України 27 жовтня 2004 р. о 15.00.

щеннях в напівпідвальній частині 7%поверхової будівлі зага%
льною площею 135,6 м2, що орендуються ПП Биковою В. М.,
за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, визнано
суб’єкт оціночної діяльності — КП інститут «Харківський
ПромбудНДІпроект».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
які відбулися 25.08.2004 та 27.09.2004 в

Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій
області, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежних оцінок

об’єктів
Переможцями конкурсу визнано:
по підвальному приміщенню площею 259,7 м2 в гуртожитку,

що знаходиться на балансі ВАТ «Спецодяг» в м. Хмельниць%
кий по вул. Свободи, 14а, — Хмельницька філія державного
підприємства «Державного науково*дослідного та проектно*
вишукувального інституту «НДіпроектреконструкція», м. Хме*
льницький;

пакету акцій, що належить державі в статутному фонді ВАТ
«Красилівське підприємство хлібопродуктів» — ТОВ «Поділ*
ля*експерт», м. Хмельницький;

пакету акцій, що належить державі в статутному фонді
ВАТ «Красилівський цукровий завод» — ПП «Арт*Рус», м.
Вінниця;

будівлі магазину на станції Славута, що знаходиться на
балансі Шепетівського ДТВПРП «Залізничник» — ПП «Агенс*
тво нерухомого майна «Гудвіл», м. Шепетівка;

пакету акцій, що належить державі в статутному фонді ВАТ
«Хмельницькелеватормлинпостач» — ТОВ «Стожари Плюс»,
м. Хмельницький.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 294*33*28

Код за
ЄДРПОУ

Назва підприємства

Акцій
запро�

поновано,
шт.

Сума заявлених
грошових коштів,

грн.

фіз.
осіб

юр.
осіб

Акцій
продано,

шт.

Подано заяв,
шт.

Номі�
нальна

вар�
тість
акції,
грн.

фіз.
особа�

ми

юр.
осо�
бами

Зали�
шок

акцій,
шт.

Середня
ціна

до про�
дажу,
грн.

Сума грошових
коштів, прийнятих

до сплати

Сума грошових
коштів, що
підлягають
поверненню

Почат�
кова
ціна
акції,
грн.

Задоволено
заяв

фіз.
осіб

юр.
осіб

фіз.
осіб

юр.
осіб

Кількість
недопущених

заяв

Сума
грошових
коштів,
прийня�
тих до
сплати,

грн.

фіз.
осіб

юр.
осіб

фіз.
особам

юр.
особам

Розмір
статут�
ного

фонду,
грн.

Аукці�
онна ціна

акції,
грн.

00109398

00178594
00178713
00181036
00181496
00181585

00292238
00308991
00372405
00372925
00373117
00373600
00375906
00380669
00386991
00412429
00414411
00414463
00476613

00483493
00483547
00486356
00486793
00488993
00492055
00495289

00688002
00692297

00695999
00696668

00846279
00851577
00857290
00951468
00953177
00954142
00956945

00957614
01034969

01237616
01350156
01353663

01373341
01432115
01553497
02013343

02042356
02470773
02968487
03113360

03114164

03116016
03119463
03327718

03374764
04371845
04634150
04762586

05394966
05489388
05491072
05491089

05491161
05511627
05533112

13764236

14307268
14308291
14310951
14312499
14312565
21356221
21381265

21422886
21810683
22776959
22838502
25369798
30063630

30704866
30704892

ВАТ «БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНО�ДОПОМІЖНОГО
УСТАТКУВАННЯ ТА ТРУБОПРОВОДІВ»
ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
ВАТ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНИК»
ВАТ «ТРЕСТ «СВЕРДЛОВСЬКШАХТОБУД»
ВАТ «ТРЕСТ «КРАСНОДОНШАХТОБУД»�ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО ДХК «ЛУГАНСЬКШАХТОБУД»
ВАТ «КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР»
ВАТ «ЄНАКІЇВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА  «МРІЯ»
ВАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦУКРО�РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»
ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»
ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
ВАТ «МАЙДАНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
ВАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
ВАТ «БУРЯКОРАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»
ВАТ «ПЕРЕМОГА»
ВАТ «АЗОВСЬКИЙ»
ВАТ «МИР»
ВАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОС�
ПОДАРСЬКО�РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМ. ЧКАЛОВА»
ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «РОЗОВСЬКИЙ»
ВАТ «КЕГИЧІВКА»
ВАТ «СИВАСЬКЕ»
ВАТ «ОЛЕШИНСЬКЕ»
СВАТ «ВІННИЦЯ�СОРТНАСІННЄОВОЧ»
ВАТ «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНО�КОНСТРУК�
ТОРСЬКЕ БЮРО «МЕНАС»
ВАТ «СТАРОБЕШІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
СВАТ БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕННІЙ
СПРАВІ У ТВАРИНИЦТВІ
ВАТ «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»
ВАТ «ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКЕ ПЛЕМІННЕ ПІДПРИЄМ�
СТВО»
ВАТ «ПЛЕМЗАВОД ІМЕНІ ЛІТВІНОВА»
ВАТ «ЛУЧЕЗАРНИЙ»
СВАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
ВАТ «МЕЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
ВАТ «ВАПНЯРСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
ВАТ «БЕРЕГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
ВАТ «ЧЕРКАСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО ЗАХИСТУ ХЛІБОПРО�
ДУКТІВ»
ВАТ «МАКІЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛІОРА�
ТОР»
ВАТ «КРАМАТОРСЬКЖИТЛОБУД»
ВАТ  «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД»
ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІ�
ВНИЦТВА»
ВАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»
ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ»
ВАТ «ЛУГАНСЬКХОЛОД»
ВАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ�
СТВО»
ВАТ «ФАВОРІТ»
ВАТ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»
ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКА ФАБРИКА «ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО»
ВАТ «КРЕМІНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
10910»
ВАТ «ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
12329»
ВАТ «АНТРАЦИТІВСЬКЕ АТП 10962»
ВАТ «УМАНСЬКЕ АТП 17155»
ВАТ «ЯКИМІВСЬКИЙ ЛИВАРНО�МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
«СТАНДАРТ»
ВАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М

,
ЯСОКОМБІНАТ»

ВАТ «АГРО�АЗОВ»
ВАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН»
ВАТ «ЗАВОД «СТРОММАШИНА»
ВАТ «ІВАНКІВСЬКА «РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ»
ВАТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»
ВАТ «ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИ�
КОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»
ВАТ «АГРОБІЗНЕС�НВ»
ВАТ «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКМОЛЗАВОД  № 1»
ВАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРО�
ДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»
ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО�ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
«ІНОС»
ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ»
ВАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА»
ВАТ «АГАТ»
ВАТ « МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ»
ВАТ «НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
ВАТ «ЧИГИРИНЕНЕРГОБУДТРАНС»
ВАТ «ДИТЯЧИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР
«ОЛІМПІЯ»
ВАТ «КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ МІЖРАЙПЛЕМСЕРВІС»
ВАТ «СВІТЛОФОР»
ВАТ «КАМ

,
ЯНЕЦЬ�ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОН»

ВАТ «АВІАКОМПАНІЯ «БУКОВИНА»
ВАТ «РОЗДОЛЬНЕ»
ВАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИ�
РОБІВ»
ВАТ «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК»
ВАТ «ТРАНСПОРТНИК»

1466874,75 586749   0.25  0.25 0,01 0 7 1 5700 20 7 1 5700 20 0 0 0 0 572000 14749 5720

5852975 2295520   0.25  0.25 0,0625 0 0 2 0 20 0 2 0 20 0 0 0 0 320 2295200 20
3544009,25 1417606   0.25  0.25 0,0625 0 0 2 0 20 0 2 0 20 0 0 0 0 320 1417286 20

308853 108163   0.25  0.25 0,01056 0,00288 3 2 1122 20 3 2 1122 20 0 0 0 0 108163 0 1142
1808776 692197   0.25  0.25 0,0625 0 0 2 0 20 0 2 0 20 0 0 0 0 320 691877 20
850326 236850   0.25  0.25 0,01 0 2 2 410 20 2 2 410 20 0 0 0 0 43000 193850 430

1040100 147040   0.25  0.25 0,01 0 2 0 1481 0 1 0 10 0 1 0 0 0 1000 146040 10
1748646 3957   0.25  0.25 0,25777 0,2047 2 1 20 1000 2 1 20 999,9 0 0 0 0,1 3957 0 1019,9

6196010,5 679996   0.25  0.25 0,01001 0,00685 9 0 6810 0 9 0 6810 0 0 0 0 0 679996 0 6810
14388336 5754934   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 5754774 10
3982064 14   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
1227100 490840   0.25  0.25 0,01 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 1000 489840 10
1997932 799172   0.25  0.25 0,06383 0,04274 1 1 10 51000 1 1 10 50999,98 0 0 0 0,02 799172 0 51009,98
2520400 551628   0.25  0.25 0,05238 0,0396 28 3 9422 19510 25 3 9386,88 19509,98 3 0 0,12 0,02 551628 0 28896,86
2898253 1158900   0.25  0.25 0,0625 0 3 0 120 0 3 0 120 0 0 0 0 0 1920 1156980 120
1662650 521060   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521060 0
512731 205092   0.25  0.25 0,01 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 1000 204092 10

6646400 1715840   0.25  0.25 0,0625 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 160 1715680 10
1837200 994445   0.25  0.25 0,06259 0 3 2 80 62160 3 2 79,88 46004,4 0 0 0,12 16155,6 736315 258130 46084,28

10366100 3466900   0.25  0.25 0,0625 0 1 1 10 10 1 1 10 10 0 0 0 0 320 3466580 20
8379877 16741356   0.05  0.05 0,0125 0 3 1 550 10 2 1 50 10 1 0 0 0 4800 16736556 60
4032080 1612320   0.25  0.25 0,0625 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 160 1612160 10
2847706 884760   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 884760 0
4852600 1940880   0.25  0.25 0,0625 0 3 0 30 0 3 0 30 0 0 0 0 0 480 1940400 30
1221500 488600   0.25  0.25 0,02068 0,01382 22 1 10102 10 21 1 10091,96 10 1 0 0,04 0 488600 0 10101,96
3383218 6766440   0.05  0.05 0,0125 0 1 1 10 10 1 1 10 10 0 0 0 0 1600 6764840 20

2705200 457019   0.25  0.25 0,01 0 5 1 90 10 4 1 80 10 1 0 0 0 9000 448019 90
924864 369945   0.25  0.25 0,04122 0,03522 20 1 15240 10 20 1 15239,96 9,98 0 0 0,04 0,02 369945 0 15249,94

151900 753005   0.05  0.05 0,01 0 1 1 10 10 1 1 10 10 0 0 0 0 2000 751005 20
254689 101880   0.25  0.25 0,01 0 5 0 100 0 5 0 100 0 0 0 0 0 10000 91880 100

2794832 2910196   0.25  0.25 0,0625 0 1 1 10 10 1 1 10 10 0 0 0 0 320 2909876 20
7646023 2926522   0.25  0.25 0,0625 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 160 2926362 10

43032000 22377088   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22377088 0
2262000 904800   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 904800 0
5829402 2330801   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 2330641 10
430700 18400   0.25  0.25 0,0263 0,01304 6 1 474 10 6 1 474 10 0 0 0 0 18400 0 484
503800 502551   0.25  0.25 0,05269 0,04019 35 3 12470 14010 35 3 12469,81 14009,98 0 0 0,19 0,02 502551 0 26479,79

4319373 1727750   0.25  0.25 0,06251 0,05499 1 2 200 107810 1 2 199,99 107810 0 0 0,01 0 1727750 0 108009,99
1941500 621280   0.25  0.25 0,01008 0,00931 1 1 50 6213 1 1 50 6213 0 0 0 0 621280 0 6263

23500 9400   0.25  4.083 0,25 0 1 0 40 0 1 0 40 0 0 0 0 0 160 9240 40
2394302 947799   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947799 0
1759118 675500   0.25  0.25 0,01 0 3 0 150 0 3 0 150 0 0 0 0 0 15000 660500 150

6080870 2432348   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2432348 0
2211902 884598   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 884438 10

23385890 6072102   0.25  0.25 0,10396 0,0849 8 3 1270 1290413 8 2 1269,95 630009,99 0 1 0,05 0,01 6072102 0 631279,94
650793 124000   0.25  0.25 0,01613 0 12 2 500 1510 11 2 490 1510 1 0 0 0 124000 0 2000

199343 79738   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79738 0
438690 132105   0.25  0.25 0,3209 0,25511 16 2 35402 7010 14 2 35381,62 7009,95 2 0 0,38 0,05 132105 0 42391,57

2964864 1184326   0.25  0.25 0,0625 0 1 0 50 0 1 0 50 0 0 0 0 0 800 1183526 50
171160,5 68464   0.25  0.25 0,01 0 3 0 40 0 3 0 40 0 0 0 0 0 4000 64464 40

51032100 20412840   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20412840 0

485128,25 194051   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194051 0
355500 72737   0.25  0.25 0,10735 0,0688 10 2 4808 3000 10 2 4807,83 2999,96 0 0 0,17 0,04 72737 0 7807,79
484680 193872   0.25  0.25 0,01 0 1 1 10 10 1 1 10 10 0 0 0 0 2000 191872 20

13775500 5510200   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 5510040 10
3578900 1431560   0.25  0.25 0,0625 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 1431400 10
6663200 1451136   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1451136 0

12230600 4892241   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4892241 0

15740000 6296000   0.25  0.25 0,0625 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 160 6295840 10
268973 107590   0.25  0.25 0,01 0 1 0 50 0 1 0 50 0 0 0 0 0 5000 102590 50
942372 122836   0.25  0.25 0,0201 0,01375 4 0 2469 0 4 0 2468,99 0 0 0 0,01 0 122836 0 2468,99

3727717 679800   0.25  0.25 0,01 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 1000 678800 10

5258951 679800   0.25  0.25 0,01 0 1 1 10 10 1 1 10 10 0 0 0 0 2000 677800 20
9636716,25 536885   1.75  1.75 0,4375 0 3 1 2520 10 3 1 2520 9,63 0 0 0 0,37 5782 531103 2529,63

22494700 8998000   0.25  0.25 0,0625 0 7 1 1180 10 7 1 1180 10 0 0 0 0 19040 8978960 1190

1171580 167632   0.25  0.25 0,01006 0,00673 1 1 1677 10 1 1 1677 10 0 0 0 0 167632 0 1687

7065413 2825520   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2825520 0
3520100 1408040   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1408040 0
236980 94792   0.25  4.43 0,25 0 1 0 948 0 1 0 948 0 0 0 0 0 3792 91000 948

7957700 3144968   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3144968 0
693542 18561   0.25  1.04 0,25 0 9 1 1490 100 8 1 1480 100 1 0 0 0 6320 12241 1580

11470,25 468   0.25  1.3 0,25 0 2 0 30 0 2 0 30 0 0 0 0 0 120 348 30
878700 147728   0.25  0.25 0,01041 0,0077 3 1 1538 10 2 1 1528 10 1 0 0 0 147728 0 1538

141134 56452   0.25  0.25 0,01125 0,01063 4 0 635 0 4 0 635 0 0 0 0 0 56452 0 635
4314887 342648   0.25  0.25 0,01 0 2 0 22 0 2 0 22 0 0 0 0 0 2200 340448 22

39866400 15946080   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15946080 0
1170000 478648   0.25  0.25 0,01 0 5 2 400 4010 5 2 400 4010 0 0 0 0 441000 37648 4410
6145662 488344   0.25  0.25 0,01002 0,00844 2 0 4894 0 2 0 4894 0 0 0 0 0 488344 0 4894
627335 131608   0.25  0.25 0,01 0 2 0 70 0 2 0 70 0 0 0 0 0 7000 124608 70

3214900 1285960   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1285960 0
2131800 852720   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852720 0
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Д О  В І Д О М А
Згідно з наказом ФДМУ від 29.09.2004 № 2025 анульовано

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08.04.2004
№ 2506/04, виданий ФДМУ приватному підприємству
«ОТК*сервіс», м. Одеса.

Згідно з наказом ФДМУ від 28.09.2004 № 2017 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15.11.2002
№ 1512/02, виданий ФДМУ товариству  з обмеженою
відповідальністю «Юридична фірма «МІТРА», м. Донецьк.

Згідно з наказом ФДМУ від 29.09.2004 № 2023 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.12.2002
№ 1605/02, виданий ФДМУ Державному підприємству
«Білоцерківський центр державного земельного кадас*
тру», м. Біла Церква Київської області.

Згідно з наказом ФДМУ від 29.09.2004 №№ 2024 анульо*
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
06.09.2002 № 1279/02, виданий ФДМУ приватному під*
приємству «Агентство з питань антикризового управ*
ління і банкрутства», м. Полтава.

Згідно з наказом ФДМУ від 29.09.2004 № 2026 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16.12.2002
№ 1579/02, виданий ФДМУ приватному підприємцю Єв*
тушенку Едуарду Васильовичу, м. Марганець Дніпропе*
тровської області.

Згідно з наказом ФДМУ від 29.09.2004 № 2027 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.08.2003
№ 1991/03, виданий ФДМУ приватному підприємцю Гу*
берському Максиму Олександровичу, м. Київ.

Відповідно до наказ ФДМУ від 05.10.2004 № 2060 у зв’язку
з отриманням Губарем М. М. нового кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача від 03.07.2004 МФО № 1600, вида%
ного ФДМУ і ТОВ «Навчально%консалтинговий центр «Екс%
перт%Л», анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер*
жавному реєстрі оцінювачів від 10.06.2002 № 1147, ви*
дане ФДМУ Губарю М. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 05.10.2004 № 2061 у зв’яз*
ку з отриманням Талалаєвою І. М. нового кваліфікацій*
ного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ № 1380,
виданого ФДМУ  і Українською комерційною школою, ану*
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державному ре*
єстрі оцінювачів від 09.09.2002 № 2463, видане ФДМУ
Талалаєвій І. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 05.10.2004 № 2062 у зв’яз*
ку з отриманням Смірницьким Г. Б. нового кваліфікацій*
ного свідоцтва оцінювача від 03.07.2004 МФ № 1551,
виданого ФДМУ і центром післядипломної освіти підприєм%
ства «Далекс%Експерт», анульовано свідоцтво про реєст*

рацію в Державному реєстрі оцінювачів від 29.04.2002
№ 818, видане ФДМУ Смірницькому Г. Б.

Відповідно до наказу ФДМУ від 05.10.2004 № 2063 у зв’я*
зку з отриманням Кралік Т. К. нового кваліфікаційно*
го свідоцтва оцінювача від 03.07.2004 МФ № 1461,
виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, ану*
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державному ре*
єстрі оцінювачів від 02.03.2004 № 1135, видане ФДМУ
Кралік Т. К.

Відповідно до наказу ФДМУ від 05.10.2004 № 22064 у зв’я*
зку з отриманням Філіповим О. І. нового кваліфікацій*
ного свідоцтва оцінювача від 03.07.2004 МФО № 1477,
виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульо*
вано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 30.10.2002 № 3520, видане ФДМУ Філі*
пову О. І.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади

голови правління ВАТ «Макіївський коксохімічний за*
вод» (Донецька обл.) визнано Коломійченка Олександ*
ра Івановича.

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади го%
лови правління ВАТ «Авіакомпанія «Національні авіалінії
України» (м. Київ) визнано Кальченко Наталю Іванівну.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській

області про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди цілісного майнового комплексу

Державного підприємства «Полупанівський кар’єр».
Назва об’єкта, його місцезнаходження: Державне підпри%

ємство «Полупанівський кар’єр» (інд. код 31973782), 47875, Тер%
нопільська область, Підволочиський район, с. Полупанівка.

Основна номенклатура продукції та її обсяги:
камінь вапняковий — 50 тис. тонн та щебінь — 22 тис. м3

на рік.
Кількість робочих місць: 25.
Станом на 30.06.2004 збитки становлять 28,2 тис. грн.
Приймання документів на конкурс здійснюється протя%

гом місяця з дати публікації повідомлення.
Умови конкурсу: орендна плата має становити не менш як

2,0 тис. грн. за місяць без ПДВ; орендар викуповує обігові
кошти в сумі 7 680 грн.; погашення заборгованості по заро%
бітній платі працівникам кар’єру в сумі 85,2 тис. грн. протя%
гом 2 місяців з дати укладення договору оренди; збережен%
ня профілю діяльності підприємства; внести інвестиції на
розвиток виробництва протягом перших 5 років оренди в
сумі 2 500 тис. грн., у т. ч. щорічно не менше 500 тис. грн.;
орендар накопичує амортизаційні відрахування на відпові%
дному субрахунку Рахунку 42 «Додатковий капітал» з обов’я%
зковим їх використанням на реновацію і капітальний ре%
монт орендованого майна; випуск продукції в обсягах, не
менш як 80 тис. тонн каменю на рік з щорічним нарощуван%
ням по 10 тис. тонн до досягнення проектної потужності 120
тис. тонн на рік; освоєння випуску нових видів продукції;
зберегти кількість робочих місць не менше ніж на момент
укладення  договору оренди; вжиття заходів для захисту
навколишнього середовища з метою дотримання екологіч%
них норм експлуатації об’єкта; створення безпечних та не%
шкідливих умов праці; орендар самостійно вирішує питан%
ня землекористування та використання надр згідно з чин%
ним законодавством; забезпечити фінансування проведен%
ня ремонту і газифікації адмінбудинку; утримувати внутрі%
шньогосподарські та під’їзні шляхи в належному стані; пога%

ІНФОРМАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Телефон для довідок у м. Севастополі
(0692) 54*44*82

Управління розквартирування та капітального
будівництва Головного командування

Військово*Морських Сил Збройних Сил України
проводить конкурс на право укладення договору

 оренди нежитлових будівель та споруд таких
військових містечок

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс:
Управління розквартирування та капітального будівницт%

ва Головного командування Військово%Морських Сил Зброй%
них Сил України, за адресою: Автономна Республіка Крим,
99003, м. Севастополь, вул. Комуністична, 3, тел.: (0692)
54%44%82, 55%28%18.

1. Будівлі та споруди військового містечка № 504
(лазня, казарма, овочесховище, котельня «Віток», прилегла
огорожа, технічний майданчик, відповідні інженерні мере%
жі, розташовані за адресою: м. Севастополь, район хутора
Молочний.

Вартість будівель та споруд, визначена незалежними
експертами, становить 376 680 грн.

Орендна плата визначається відповідно до чинного за%
конодавства залежно від мети використання об’єктів.

2. Нежитлові вбудовані приміщення казарми будин*
ку № 1 військового містечка № 75 площею 330,5 м2,
розташовані за адресою: м. Севастополь, вул. Дибенка.

Вартість нежитлових приміщень, визначена незалежни*
ми експертами, становить 127 820 грн.

Орендна плата визначається відповідно до чинного за%
конодавства залежно від мети використання об’єктів.

Додаткові дані по зазначених об’єктах потенційним оре%
ндарям можна отримати в Управлінні розквартирування та
капітального будівництва ВМС ЗС України.

Ялтинська КЕЧ (морська) проводить конкурс на
право укладення договору оренди нежитлових

приміщень
Назва і місцерозташування органу, що проводить кон%

курс: Ялтинська КЕЧ (морська) за адресою: Автономна Ре%
спубліка Крим, м. Алушта, смт Партеніт.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові при%
міщення першого поверху будинку № 84 (колишнього мага%
зину) військового містечка № 5 площею 79 м2, розташовані
за адресою: м. Севастополь, с. Любимівка.

Вартість нежитлових приміщень, визначена незалежни*
ми експертами, становить 66 194,0 грн.

Орендна плата визначається відповідно до чинного за%
конодавства залежно від мети використання об’єктів.

Додаткові дані по зазначених об’єктах потенційним оре%
ндарям можна отримати в Ялтинській КЕЧ (морській).

Кінцевий термін приймання документів на конкурси —
30 днів з моменту опублікування інформації щодо оголо%
шення конкурсу.

Конкурс проводиться через 31  день після публіка*
ції оголошення.

Основні вимоги до умов використання об’єктів: виконан%
ня ремонту нерухомого майна, підтримання належних умов
експлуатації об’єктів, компенсація податку на землю та опла%
та експертної оцінки, виконаної незалежними експертами.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсів: м. Се%
вастополь, тел.: (0692) 54%44%82 (відділення оренди), 55%28%18.

Військова частина 9951 (Харківський прикордонний загін) проводить
конкурс на право укладення договору оренди нерухомого військового майна

Назва та місцерозташування органу, що проводить конкурс: Харківський прикордон%
ний загін, 61045, м. Харків, вул. Клочківська, 248.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: комплекс будівель під складські приміщення
загальною площею 3 537 м2 у м. Чугуїв, пл. Леніна, 1  Харківської обл.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством: 2 918,50 грн. за
місяць (без ПДВ).

Основні вимоги до умов використання об’єкта: виконання ремонту орендованого майна
за рахунок власних коштів орендаря, найбільший розмір орендної плати.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс — 30 днів з дня опублікування ого%
лошення. Телефон для довідок  (057) 773%10%41.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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сити заборгованість по податках перед сільською радою в
сумі 3 599 грн.; здійснювати рекультивацію відпрацьова%
них земель; термін дії договору оренди — 5 років.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
до конкурсної комісії такі матеріали:

а) заяву про оренду;
б) відомості про учасника конкурсу:
належним чином оформлену довіреність, видану пред%

ставнику юридичної особи;
для учасників конкурсу, які є юридичними особами:
копії установчих документів засвідчені в нотаріальному

порядку;
відомості про фінансовий стан учасника конкурсу;
баланс підприємства (форма № 1);
звіт про фінансові результати (форма № 2);
звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
в) розшифровку дебіторської та кредиторської заборго%

ваності із зазначенням дати  їх виникнення;
г) техніко%економічне обґрунтування укладення договору

оренди (обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, по%
слуги, огляд ринку збуту, загальний підхід до організації
виробництва, джерела сировини та матеріалів тощо);

д) для учасників конкурсу, які є фізичними особами,—
декларацію про доходи.

Конкурс проводиться в Регіональному відділенні Фо*
нду  державного майна України по Тернопільській об*
ласті через три дні після закінчення терміну прийнят*
тя документів.

Усі учасники конкурсу подають в окремому запечатаному
конверті свої зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, а також зобов’язання щодо забезпечення сплати
авансового платежу по орендній платі у розмірі 6 тис. грн.
та зазначають максимальний розмір щомісячної орендної
плати.

Заяви приймаються за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул.
Танцорова, 11, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Тернопільській області. Додаткову інфор%
мацію з питань проведення конкурсу можна отримати за
тел.: 25%55%76 та 22%36%38.

Зміни та доповнення до Переліку об’єктів групи Е,
які підлягають приватизації у 2004 році за участю

центрального апарату Фонду державного майна України*

№ Найменування Розмір державного
пор. підприємства, Місцезнаходження    пакета акцій

код за ЄДРПОУ  підприємства    (частки, паю)
                    Кількість

акцій, шт.          %
1 ЗАТ «ОТІС», 14357579 03062, м. Київ,

вул. Чистяківська, 32 316 747 46,75 15 837 350,00 ІV квартал
2 ЗАТ УБМС «Інвест�Крив� 50014, м. Кривий Ріг,

бас Банк», 24425738 вул. Нарвська, 11а 85 0,42 85 000,00 ІV квартал

*Затверджено наказом ФДМУ від 01.10.2004 № 2050

Номінальна
вартість держа�
вного пакета
акцій (частки,
паю), грн.

Термін
приватизації

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


