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ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

Так, зокрема, зазначалося, що проводиться значна
робота щодо посилення соціальної та інвестиційної
спрямованості реформування відносин власності, ство�
рення сучасної системи управління об’єктами держав�
ної власності, забезпечення прибутковості роботи дер�
жавних підприємств та акціонерних товариств з дер�
жавною часткою майна.

Уперше за весь час проведення приватизації пе�
ревиконано завдання з надходження коштів від при�
ватизації. До державного бюджету надійшло 8,3
млрд. грн., що в 1,6 раза більше річного завдання
(5,1 млрд. грн.). Понад 3 млрд. грн. передбачено
спрямувати на розв’язання нагальних соціальних про�
блем (погашення заборгованості з виплати заробіт�
ної плати працівникам державних підприємств, збіль�
шення пенсій та інших соціальних виплат, компенса�
цію сільськогосподарським підприємствам — плат�
никам фіксованого сільськогосподарського подат�
ку, витрат, пов’язаних зі сплатою внесків на загаль�
нообов’язкове державне пенсійне страхування то�
що), а також на розвиток підприємництва і компен�
сацію громадянам втрат від знецінених грошових за�
ощаджень.

Шляхом відкритих і прозорих процедур продажу
у поточному році успішно завершено приватизацію
ВАТ «ДХК «Павлоградвугілля», ВАТ «Херсонський ба�
вовняний комбінат», ВАТ «Криворізький державний
гірничо�металургійний комбінат «Криворіжсталь», ВАТ
«Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзер�
жинського», ВАТ «Кримський содовий завод». За�
вершується процес приватизації пакетів акцій під�
приємств ДАК «Укррудпром». Новими власниками
забезпечено збереження робочих місць, збільшен�
ня розмірів заробітної плати працівникам підпри�
ємств або погашення заборгованості з її виплати (у
разі наявності на час проведення приватизації), за�
безпечується належне утримання об’єктів соціаль�
но�культурної та соціально�побутової сфери.

На приватизовані підприємства з початку року на�
дійшли інвестиції в обсязі близько 84,5 млн грн.,
46,2 млн доларів США та 4,5 млн євро, які у першу
чергу спрямовуються на розвиток виробництва. На
цих підприємствах додатково створено 1 580 ро�
бочих місць.

Продовжується реалізація положень Комплексної
програми реструктуризації державних підприємств:

вживаються заходи до раціонального завантажен�
ня та виведення з експлуатації фізично зношених і мо�
рально застарілих виробничих потужностей, консе�
рвації надлишкових потужностей підприємств;
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здійснюється контроль за виконанням фінансових
планів державними підприємствами і господарсь�
кими товариствами, в статутних фондах яких част�
ка, що належить державі, перевищує 50%. Розроб�
ляються та вживаються заходи до поліпшення їх фі�
нансово�економічного стану;

продовжується передача об’єктів житлово�
комунальної сфери державних підприємств до кому�
нальної власності.

З метою подальшого вдосконалення та підвищен�
ня ефективності системи управління об’єктами дер�
жавної власності, в тому числі корпоративними пра�
вами держави, досягнення максимального соціаль�
но�економічного ефекту від функціонування держав�
ного сектору економіки:

завершується інвентаризація об’єктів державної вла�
сності для забезпечення функціонування з 2005 року
реєстру об’єктів державної власності, які використо�
вуються у сфері господарської діяльності;

визначено критерії оцінки ефективності управління
суб’єктами господарювання державного сектору еко�
номіки, корпоративними правами держави, конкре�
тизовано функції та відповідальність представників
органу, уповноваженого управляти відповідними кор�
поративними правами;

запроваджено щоквартальний моніторинг діяльно�
сті господарських товариств з державною часткою у
розрізі кожного органу управління;

завершується створення Єдиної інформаційної сис�
теми з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізу�
ється за рішеннями органів виконавчої влади;

за перше півріччя 2004 р. до державного бюджету
перераховано 26,6 млн грн. за оренду цілісних майно�
вих комплексів державних підприємств, що на 70% бі�
льше, ніж за відповідний період минулого року.

Поліпшилися показники фінансово�господарської
діяльності господарських товариств, державна част�
ка в яких перевищує 50% їх статутного фонду.

За січень—липень 2004 року:
до державного бюджету перераховано 312 млн грн.

дивідендів на державну частку в статутному фонді то�
вариств, що в 23 рази перевищує показник за відпові�
дний період минулого року;

на 22% збільшилися обсяги реалізації товарів (ро�
біт, послуг);

на 53,5% збільшився загальний валовий дохід (ви�
ручка) від реалізації;

на 9% збільшилися обсяги податків, нарахованих до
сплати до державного бюджету;

на 16% зросла кількість товариств, які збільшили вар�
тість власного капіталу.
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На початку жовтня в Українському домі (м. Київ) пройшли громадські слухання, при@
свячені стану виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Послідовність.
Ефективність. Відповідальність» у січні —серпні 2004 року.

На громадських слуханнях були присутні представники політичних партій та громадсь@
ких організацій, члени Уряду, керівники центральних органів виконавчої влади, депутати,
науковці.

Одним з питань, які обговорювалися, було питання приватизації та підвищення ефек@
тивності управління об’єктами державної власності.
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П А К Е Т И  А К Ц І Й

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення

конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних то�
вариств, створених у процесі приватизації та корпоратиза�
ції, затвердженого наказом Фонду державного майна Украї�
ни, Антимонопольного комітету України та Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271
та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.09.2000
за № 665/4886, для забезпечення відкритості проведення
конкурсів та з метою більшої інформованості потенційних
покупців Фонд державного майна України інформує про
те, що розпочато підготовку до проведення конкурсу з про�
дажу пакета акцій такого відкритого акціонерного това�
риства.

Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Хмельницькій області

Код за ЄДРПОУ Назва ВАТ             Розмір пакета (%)

1130704             Хмельницьке авіаційне підприємство «Поділля#Авіа» 95

Фонд державного майна України пропонує потенційним по�
купцям взяти участь у розробці умов продажу пакета акцій
зазначеного підприємства на конкурсі.

Свої пропозиції надсилайте за адресою: 29013, м. Хмель�
ницький, вул. Соборна, 75.

Телефони для довідок: (0382) 72�09�45, (0382) 76�42�13.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській

області про проведення конкурсу з продажу
пакета акцій відкритого акціонерного

товариства «Харківський завод електротранспорту»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 03327411.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ):

відкрите акціонерне товариство «Харківський завод елект�
ротранспорту».

Місцезнаходження ВАТ: 61001, м. Харків, вул. Молодої Гвар�
дії, 15/17.

Телефон (0572) 27�69�18.
Телефакс (9572) 27�69�18.
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному то�

варному ринку — ВАТ «Харківський завод електротранспорту»
не займає монопольного становища на загальнодержавному
ринку товарів (послуг) та не має стратегічного значення для
економіки та безпеки держави.

2. Регіональне відділення Фонду державного майна Украї�
ни по Харківській області пропонує до продажу пакет акцій у
кількості 39 588 штук, що становить 30% від статутного фонду
ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна продажу пакета акцій — 115 608 (сто

п’ятнадцять тисяч шістсот вісім) грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 32 990 (тридцять дві тисячі дев’ятсот

дев’яносто) грн.
Основна номенклатура: ремонт рухомого складу міського

електротранспорту та виготовлення запчастин до нього.
Обсяги виробництва продукції (робіт, послуг): за 2002 р. —

637,9 тис. грн., за 2003 р. — 73,7 тис. грн. та останній звітний
період (за 6 місяців 2004 року) — 0,9 тис. грн.

Кількість робочих місць — 30.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить�

ся ВАТ, умови її використання: загальна площа земельної ді�
лянки — 4,4338 га.

Земельна ділянка передана ВАТ у встановленому порядку
на підставі договору № 1295 на право тимчасового корис�
тування землею від 10 червня 1997 року відповідно до рі�
шень виконавчого комітету Харківської міської ради № 332
від 15 травня 1995 року, № 659 від 13 серпня 1997 року. Земе�
льна ділянка надана у тимчасове користування строком до
15.05.2020 року для експлуатації та обслуговування адмініст�
ративних, виробничих та допоміжних будівель і споруд.

Загальна площа споруд ВАТ — 16 845,9 м2, у тому числі:
виробничі — 16 845,9 м2.

Основні показники господарської діяльності ВАТ
«Харківський завод електротранспорту» за останні

три роки та останній звітний період

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 1 503,3 1 142,5 363,3 57,2
Балансовий прибуток, тис. грн. #339,1 #1 313,4 #1 379,4 #254,2
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 266,8 241,8 270,9 283,1
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 1 644,5 1 182,1 1 500,3 1 665,6
Рентабельність, % #3,8 0,4 # 44,6  #69,2
Вартість активів, тис. грн. 5 089,9 3 314,1 2 259,2 2 170,3

Ухвалою господарського суду Харківської області від
19.04.2004 № Б�39/55�04 вх. Б�3875/2�39 порушено прова�

дження у справі про банкрутство ВАТ «Харківський завод
електротранспорту».

5. Фіксовані умови конкурсу.
1. Погашення впродовж 30 днів з дати набрання чинності

договору купівлі�продажу пакета акцій ВАТ «Харківський за�
вод електротранспорту» простроченої кредиторської забор�
гованості перед Пенсійним фондом в сумі 86,9 тис. грн.

2. Недопущення розірвання трудових договорів з праців�
никами підприємства, що приватизується, з ініціативи влас�
ника або уповноваженого ним органу, 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 про�
тягом календарного року з моменту підписання договору ку�
півлі�продажу пакета акцій.

3. Виконання вимог антимонопольного законодавства України.
4. Здійснення робіт щодо захисту навколишнього середо�

вища, дотримання екологічних норм чи досягнення найкра�
щих екологічних наслідків експлуатації об’єкта, забезпечен�
ня витрат на охорону праці не менше 0,5 відсотка від отрима�
ного прибутку.

5. Покупець не має права відчужувати придбаний пакет
акцій або його частку протягом трьох років іншим юридич�
ним та фізичним особам без збереження умов, на яких було
придбано пакет акцій.

6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться без залучення радника.
Конкурс проводиться відповідно до Положення  про поря�

док проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, створених в процесі приватизації та
корпоратизації, затвердженого спільним наказом Фонду дер�
жавного майна України, Антимонопольного комітету України та
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13.09.2000 № 1908/11/271, зареєстрованого у Міністерстві юс�
тиції України 28.09.2000 за № 665/4886 та Державної програ�
ми приватизації на 2000—2002 роки, затвердженої Законом
України «Про державну програму приватизації».

7. Для участі в конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 11 560 (одинадцять тисяч п’ятсот шістдесят)

грн.80 коп., як конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок
№ 37317000140001. Банк: УДК у Харківській області, МФО
851011. Код за ЄДРПОУ: 23148337. Одержувач коштів: РВ ФДМУ
по Харківській області. Призначення платежу: конкурсна га�
рантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Хар�
ківський завод електротранспорту».

7.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розраху�
нковий рахунок № 37186501900001. Банк: УДК у Харківсь�
кій області, МФО 851011. Код за ЄДРПОУ: 23148337. Одержу�
вач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області. Призначен�
ня платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з
продажу пакета акцій ВАТ «Харківський завод електро�
транспорту».

7.3. Подає по 2 примірники підтвердних документів та
конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції та підтверд�
ні документи складаються державною мовою України та
подаються до органу приватизації одночасно особисто або
уповноваженою особою. Підтвердні документи повинні від�
повідати п. 5.3 Положення про порядок проведення конкур�
сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних това�
риств, створених в процесі приватизації та корпоратиза�
ції. Конкурсні пропозиції складаються з плану приватиза�
ції пакета акцій, концепції розвитку підприємства та прое�
кту договору купівлі�продажу зі змінами та доповненнями
до варіанту, запропонованого органом приватизації. Кож�
ний примірник конкурсних пропозицій та підтвердних до�
кументів запечатується в окремий конверт. Конверти з кон�
курсними пропозиціями об’єднуються та запечатуються в
окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсні пропо�
зиції» із зазначенням на ньому тільки адреси РВ ФДМУ по
Харківській області і назви конкурсу. Конверти з підтверд�
ними документами об’єднуються та запечатуються в окре�
мий непрозорий пакет з написом «Підтвердні документи»
із зазначенням на ньому тільки адреси РВ ФДМУ по Хар�
ківській області і назви конкурсу. На пакетах «Конкурсні про�
позиції» та «Підтвердні документи» не повинно міститись
ніякої інформації, за допомогою якої можна ідентифікува�
ти претендента.

Конкурсні пропозиції та підтвердні документи, оформлені
та подані претендентами з порушенням вищевикладених ви�
мог, до розгляду не приймаються.

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

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд�
них документів: 61022, м. Харків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й
поверх, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській області, кімн. 211, понеділок—четвер
з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45. У передсвяткові дні,
крім п’ятниці, з 9.00 до 17.00. У п’ятницю з 9.00 до 15.45.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Харківський завод
електротранспорту».

Для надання права відвідання ВАТ «Харківський завод еле�
ктротранспорту» необхідно звернутися до Регіонального від�
ділення Фонду державного майна України по Харківській об�
ласті у відділ реформування власності, кімн. 211. Телефон
для довідок 705�18�61.

11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Харківський за@

вод електротранспорту» відбудеться через 30 кален@
дарних днів після опублікування цієї інформації в газеті
«Відомості приватизації».

Адреса проведення конкурсу: м. Харків, Держпром, 3�й
під’їзд, 1�й поверх, Регіональне відділення Фонду державно�
го майна України по Харківській області.

За довідками звертатися: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Харківській області, відділ ре�
формування власності, кімн. 211.

Телефон 705�18�61.
12. Додаткові умови конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Харківський завод електротранспорту» в розмірі 30% ста!
тутного фонду.

1. Учасник конкурсу повинен надати: копію заяви про на�
дання згоди на придбання акцій з відміткою органу Антимо�
нопольного комітету про її отримання (не менше ніж за 8 днів
до моменту завершення приймання конкурсних пропозицій
органом приватизації).

2. Учасник конкурсу — нерезидент та підприємства з іно�
земними інвестиціями, зобов’язані надати відомості про дже�
рела надходження коштів.

3. Учасник конкурсу повинен надати довідку основного бан�
ку учасника конкурсу, в якій зазначаються термін, протягом
якого учасник є клієнтом, та відомості про належне виконання
учасником зобов’язань перед банком.

4. Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі в кон�
курсі не допускаються.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про проведення

повторного конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Волиньрибгосп»

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 21746732.
Назва: відкрите акціонерне товариство «Волиньрибгосп»

(ВАТ).
Місцезнаходження ВАТ: 45626, смт Рокині Луцького району

Волинської області.
Телефон 9�67�11.
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному  то�

варному ринку: ВАТ «Волиньрибгосп» на загальнодержавно�
му ринку монопольного становища не займає.

2. Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області про�
понує до продажу на конкурсі пакет акцій ВАТ «Волиньриб�
госп» в кількості 732 036 штук, що становить 25,01% статутно�
го фонду.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 130 000 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 731 851 грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг)

за останній звітний період: реалізація ставкової риби — 38,7 т
на суму 236,8 тис. грн.

Кількість робочих місць — 160.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить�

ся ВАТ:
кількість споруд — 143 шт. Земельна ділянка площею

1 113,739 га 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.          ІІІ кв. 2004 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 643,1 789,2 1 624,3 314,5
Балансовий прибуток, тис. грн. #151 #264 #481,9 #234,9
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 198,3 736,4 1 412,7 2 222
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 658,1 1 368,2 2 826,1 3 065,1
Рентабельність, % #16,3 #20,7 #31 #36,6
Вартість активів, тис. грн. 4 443,6 4 923,3 5 450,0 5 458,9

5. Фіксовані умови конкурсу:
протягом шести місяців з дати підписання договору купів�

лі�продажу покупець в межах корпоративних прав повинен
сприяти:

збереженню існуючих робочих місць, які є на момент під�
писання договору купівлі�продажу, та створенню нових;

створенню безпечних та нешкідливих умов праці;
забезпеченню захисту навколишнього середовища та до�

триманню чинних норм екологічної безпеки;
виконувати вимоги антимонопольного законодавства Укра�

їни.
6. Інші умови проведення конкурсу.
6.1. Конкурс проводиться без залучення радника відповід�

но до Положення про порядок проведення конкурсів з прода�
жу пакетів акцій відкритих   акціонерних товариств, створе�
них 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
акцій протягом шести місяців іншим юридичним та фізич�
ним особам без збереження умов, на яких було придбано
пакет акцій.
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7. Для участі у конкурсі претендент:
7.1. Сплачує конкурсну гарантію в сумі 13 000 грн. на ра�

хунок РВ ФДМУ по Волинській області № 37313006000023,
код 13347870 в банку УДК по Волинській області, МФО
803014. Призначення платежу: конкурсна гарантія (заста�
ва) для участі в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Во�
линьрибгосп».

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 «Волинь�
рибгосп».

7.3. Подає по два примірники конкурсних пропозицій та
підтвердних документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні до�
кументи складаються державною мовою України та подають�
ся до органу приватизації одночасно в окремих непрозорих
конвертах. На пакетах повинні бути надписи: «Конкурсні про�
позиції» 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 прива�
тизації пакета акцій та проекту договору купівлі�продажу із
змінами та доповненнями до варіанта, запропонованого ор�
ганом приватизації.

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, в п’ятницю 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, 833. Теле�
фони 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, в п’ятницю та в передсвяткові дні з 9.00 до 17.00.

12. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Волиньриб@
госп» буде проведено 24 листопада 2004 року за адре@
сою: 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, Регіональ@
не відділення ФДМУ по Волинській області, каб. 817.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Азовкабель»

(повторно), що має стратегічне значення для
економіки та безпеки держави

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00214511.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): від�

крите акціонерне товариство «Азовкабель».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 71101, Запорізька область,

м. Бердянськ, вул. Кабельників, 3.
Телефон (06153) 2�02�20, тел./факс (06153) 3�63�97.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій розміром 90,80% статутного фонду товариства та
кількістю акцій 45 703 101 шт.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 9 634 430 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 12 583 тис. грн.
Згідно з планом реструктуризації ВАТ «Азовкабель» в 2003

році та в І півріччі 2004 року не виробляло продукцію основ�
ної діяльності — ізольований дріт та кабель. ВАТ «Азов�
кабель» здійснює діяльність з надання послуг, продажу за�
пасів готової продукції, товарно�матеріальних цінностей
та передання у найм окремих частин капітальних споруд.

Найменування І півріччя 2004 р., без ПДВ

Реалізація запасів готової продукції, тис. грн. 127,0
Реалізація матеріалів, тис. грн. 428,7
Обсяг наданих послуг, тис. грн. 199,0
Всього, тис. грн. 754,7

Кількість робочих місць — 139.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться

ВАТ, умови її використання: земельна ділянка передана ВАТ у
встановленому порядку на підставі державних актів на право
постійного користування землею та становить 37,8408 га.

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

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

Обсяг реалізації продукції, без ПДВ,
тис. грн. 10 081,5 2 363,2 1 826,8 754,4

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

Балансовий прибуток, тис. грн. #699,2 #1 336,0 #863,3 #1 085,7
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 1 544,0 1 232,0 2 103,0 1 870
Кредиторська заборгованість, тис. гр. 2 994,0 1 493,0 518,0 486
Рентабельність послуг, % #6,3 #17,3 #3,6 #16,5
Вартість активів, тис. грн. 25 603,5 21 368,8 19 186,5 17 890,1

ВАТ «Азовкабель» знаходиться у процесі реструктуризації,
проект якої був розроблений відповідно до наказу ФДМУ від
17.08.2001 № 1514 та затверджений на загальних зборах акціо�
нерів 15.02.2002, із змінами та доповненнями, затвердженими
протоколом Спостережної ради від 19.11.2003 № 3.

5. Фіксовані умови конкурсу:
погашення протягом 60 днів з моменту підписання дого�

вору купівлі�продажу заборгованості ВАТ перед Пенсійним
фондом у сумі 242,0 тис. грн. та перед бюджетом у сумі 141,0
тис. грн.;

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

створення нових робочих місць;
збереження основних видів економічної діяльності підпри�

ємства;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної

конкуренції»;
забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсо�

тка від суми реалізованої продукції на рік;
здійснення робіт щодо захисту довкілля, дотримання еко�

логічних норм та досягнення найкращих екологічних резуль�
татів.

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

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

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

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

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

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 963 443 гривні як конкурсну гарантію на роз�

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

7.2. Сплачує 17 гривень як реєстраційний збір на рахунок
Фонду державного майна України №37183500900028 в ОПЕРУ
ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одер�
жувач — Фонд державного майна України. Призначення пла�
тежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу
пакета акцій ВАТ «Азовкабель».

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

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

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

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

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

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд�
них документів:

01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна
України, кімната 504, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та
передсвяткових днях з 9.00 до 16.45. По п’ятницях у перед�
святковий день з 9.00 до 15.45.

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

лу на відвідання ВАТ «Азовкабель» необхідно звернутись до
Фонду державного майна України в Управління конкурсного
продажу (кімната 614, телефони: 200�33�53, 296�59�77).

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа�
цію можна з 9.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: Україна, 71100, Запорізька область, м. Бер�
дянськ, вул. Кабельників, 3.

Телефон (06153) 2�02�20, тел./факс (06153) 3�63�97.
11. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Азовкабель»

відбудеться через 30 календарних днів після опубліку@
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»,
за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд держав@
ного майна України. Телефони для довідок: 200@33@81,
200@40@59.

Додаткові умови
проведення конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Азовкабель»
1. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є до�

тримання ними однієї з таких умов:
провадження протягом не менш як трьох років економічної

діяльності з виробництва ізольованого дроту та кабелю;
провадження протягом не менш як трьох років економічної

діяльності з виробництва продукції, яка використовується у
виробництві ізольованого дроту та кабелю;

провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої викори�
стовується ізольований дріт та кабель;

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

2. Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в порядку, які
встановлені Положенням про порядок проведення конкурсів
з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації та інфо�
рмаційним повідомленням Фонду державного майна Украї�
ни про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Азовкабель» надати інформацію про осіб, пов’язаних з ним
відносинами контролю за господарською діяльністю відпо�
відно до статті 1 Закону України «Про захист економічної кон�
куренції».

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

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

Претендент на участь у конкурсі підтверджує свою відпові�
дність кваліфікаційним вимогам учасника, зазначеними в ін�
формаційному повідомленні, такими документами, які міс�
тять інформацію про те, що цей учасник дійсно дотримуєть�
ся однієї з указаних умов, а саме:

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

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

копіями укладених договорів; копіями податкових наклад�
них; копіями митних декларацій; виписками з реєстру акціо�
нерів.

Ці документи претендент на участь у конкурсі подає у скла�
ді підтвердних документів.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Світлофор» (повторно)

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00656551.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ

«Світлофор».
Місцезнаходження ВАТ: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Но�

вомосковська, 1.
Телефон (0562) 23�81�62.
Тел/факс (0562) 23�81�83.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій у кількості 13 331 882 шт., що становить 99,6%
статутного фону ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 2 340 000 грн.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна. Акції зарахо�

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

4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 3 346,2 тис. грн.
Основна номенклатура — продукція сигналізації, центра�

лізації та блокування для залізниць (світлофори, шлагбауми,
муфти, ящики, датчики, перемички, покажчики та інші).

Обсяг продукції (робіт, послуг) за 9 місяців 2004 року ста�
новить 3 859,5 тис. грн.

Кількість робочих місць станом на 01.09.2004 — 201.
Відомості про споруди та земельну ділянку,  де знаходить�

ся ВАТ та умови її використання: площа земельної ділянки —
5,04 га. Кількість будівель — 23, кількість споруд — 26.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296@59@77

Земельна ділянка передана ВАТ у встановленому порядку
на підставі державного акта на право користування землею.

Примітка. На утриманні ВАТ «Світлофор» знаходиться цех
напільного обладнання, розташований в смт Веселе Запорі�
зької області. Залишкова вартість об’єкта під час приватиза�
ції виведена за баланс ВАТ «Світлофор». Площа земельної
ділянки 11,34 га. Залишкова вартість об’єкта становить 4 149
тис. грн. Витрати на утримання цієї ділянки становить 85
тис. грн. на рік.

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

Показник 2001 р.   2002 р.    2003 р.      9 міс. 2004

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 2 277,8 3 695,3 5 608,7 3 146.8
Балансовий прибуток, тис. грн. 8,9 #875,4 #280,2 292,6
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 37,0 184,3 402,2 462,8
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 1 084,4 1 603,2 1 862,2 928,7
Рентабельність, % #1,1 #32,3 8,3 1,3
Вартість активів, тис. грн. 4 192,1 3 739,4 3 701,3 3 859,5

5. Фіксовані умови конкурсу:
погашення заборгованості ВАТ перед Пенсійним фон�

дом в розмірі 44 тис. грн. протягом 6 місяців з дати підпи�
сання договору купівлі�продажу, перед бюджетом — в роз�
мірі 186 тис. грн. протягом 6 місяців з дати підписання
договору купівлі�продажу; здійснення програми технічної
реконструкції виробництва, а саме: реконструкція котель�
ної, будівництво фекальної та зливної каналізації, пере�
планування виробничих площ, переведення ливарного ви�
робництва з вагранок на індукційні печі; впровадження но�
вих технологій і оснащення; сертифікація виробів з атес�
тацією виробництва і випробувальних лабораторій; забез�
печення прибуткової діяльності ВАТ; недопущення розірван�
ня трудових договорів з працівниками підприємства, що
приватизується, з ініціативи власника або уповноважено�
го ним органу протягом не менше 6 місяців від дня перехо�
ду до нього права власності, за винятком звільнення на
підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю Укра�
їни або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3,
4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю
України; створення нових робочих місць; дотримання тих
видів економічної діяльності, обсягів виробництва ВАТ, які
є на момент підписання договору купівлі�продажу, протя�
гом 3 років з моменту підписання договору купівлі�продажу;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної
конкуренції»; зниження частки виробництв (робочих місць)
з небезпечними та шкідливими умовами праці і зменшен�
ня рівня їх впливу на працюючих; забезпечення витрат на
охорону праці не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої
продукції на рік; здійснення робіт щодо захисту довкілля,
дотримання екологічних норм та досягнення найкращих еко�
логічних результатів.

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

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

бізнес�план або техніко�економічне обґрунтування після�
приватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайня�
тості його працівників , пропозицію інвестора з зазначенням
максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх вне�
сення.

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

до Положення про порядок проведення конкурсів з прода�
жу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створе�
них у процесі приватизації та корпоратизації, за�
тверженого спільним наказом Фонду державного майна
України, Антимонопольного комітету України, Державної ко�
місії з цінних паперів та фондового ринку від 13 вересня
2000 року № 1908/11/271, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України від 28 вересня 2000 р. за № 665/4886. Ком�
панії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конкурсі
не допускаються.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 234 000 грн. як конкурсну гарантію на розрахунко�

вий рахунок № 37316021000058, одержувач коштів — Фонд
державного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: як конкурсна
гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ
«Світлофор»;

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

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

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

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий конверт із надписом «Конкурсні

пропозиції» і зазначенням на ньому тільки адреси органу при�
ватизації та назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’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, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ят�
ницях та передсвяткових днях —  з 9.00 до 16.45.

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

10. Місце ознайомлення з ВАТ: 49083, м. Дніпропетровськ,
вул. Новомосковська, 1.

11. Конкурс буде проведено через 30 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 у бездокументарній формі випуску
фізичні та юридичні особи повинні укласти договір про від�
криття рахунку у цінних паперах з обраним зберігачем.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Донецькій області про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій відкритого

акціонерного товариства «Новгородський
машинобудівний завод», що відноситься до

підприємств, які мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00165764.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): від�

крите акціонерне товариство «Новгородський машинобуді�
вний завод».

Місцезнаходження ВАТ: 85294, Донецька обл., м. Дзер�
жинськ, с. Новгородське, вул. Петровського, 1.

Телефони: (247) 2�19�74, 2�14�82. Телефакс 2�10�02.
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному то�

варному ринку: не займає монопольного становища на за�
гальнодержавному ринку.

2. Регіональне відділення Фонду державного майна Украї�
ни по Донецькій області пропонує до продажу пакет акцій у
кількості 6 111 756 шт., що становить 48,49 % статутного фон�
ду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ «Новгородський машинобудівний

завод».
Статутний фонд: 3 151 251 грн.
Основна номенклатура продукції: обладнання для вугільної

промисловості, у т.ч. станції насосні, пневмонасоси, пневмо�
мотори, запасні частини до гірничошахтного обладнання та
інше.

Обсяги продукції (робіт, послуг) за останній звітний період
(6 місяців 2004 р.) — 8 367 000 грн.

Кількість робочих місць: 729.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить�

ся ВАТ, умови її використання: площа земельної ділянки 43,6
га, у тому числі під промисловими об’єктами 17,4 га. Земель�
на ділянка передана ВАТ у встановленому порядку на підставі
державних актів на право постійного користування землею.

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. 10 770,4 10 727,8 11 806,7 8 367,4
Балансовий прибуток, тис. грн. # 4 518,2 # 6 567,8 # 4 917,4 #1 767,4
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 3 975,0 4 221,6 9 338,5 10 622,8
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 13 287,9 22 498,1 29 573,2 30 862,2
Рентабельність, % # 13.4 # 22,3 # 16,6 3,2
Вартість активів, тис. грн. 44 906,4 46 935,5 48 994,5 46 995,1

5. Фіксовані умови конкурсу.
Погашення простроченої кредиторської заборгованості:
у повному обсязі із заробітної плати протягом місяця після

вступу у права власника;
перед бюджетом у сумі 127 тис. грн., перед Пенсійним

фондом у сумі 133 тис. грн. протягом 60 днів з моменту під�
писання договору купівлі�продажу пакета акцій ВАТ.

Покупець пакета акцій в межах корпоративних прав пови�
нен сприяти:

здійсненню програми технічної реконструкції виробницт�
ва, впровадженню прогресивних технологій ВАТ протягом
трьох років з моменту підписання договору купівлі�продажу
пакета акцій;

збереженню протягом трьох років тих видів економічної
діяльності, які існують на момент підписання договору купів�
лі�продажу пакета акцій;

збереженню і створенню нових робочих місць протягом
трьох років з моменту підписання договору купівлі�продажу
пакета акцій;

створенню безпечних умов праці; забезпеченню витрат на
охорону праці не менше 0,5 відсотків від суми реалізованої
продукції на рік;

виконанню визначених державою мобілізаційних завдань
для ВАТ;

здійсненню робіт щодо захисту навколишнього середови�
ща, дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

недопущенню розірвання трудових договорів з праців�
никами ВАТ з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення пра�
цівником дій, за які законодавством передбачена можли�
вість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України протягом 6
місяців від дня переходу до покупця права власності на
пакет акцій.

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

6. Інші умови проведення конкурсу.
Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конку�

рсі не допускаються.
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 спіль�
ним наказом Фонду державного майна України, Антимоно�
польного комітету України та Державної комісії з цінних папе�
рів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1 Сплачує 214 636,2 грн. як конкурсну гарантію на розра�

хунковий рахунок Регіонального відділення Фонду держав�
ного майна України по Донецькій області № 37313008000034
в УДК у Донецькій обл., МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245.
Призначення платежу — конкурсна гарантія для участі в кон�
курсі з продажу пакета акцій ВАТ «Новгородський машино�
будівний завод».

7.2 Сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунко�
вий рахунок Регіонального відділення Фонду державного май�
на України по Донецькій області № 37187561900001 в УДК у
Донецькій обл., МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245. При�
значення платежу — реєстраційний збір для участі в конкур�
сі з продажу пакета акцій ВАТ «Новгородський машинобуді�
вний завод».

7.3 Подає 2 примірники конкурсних пропозицій та підтвер�
дних 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’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом
«Конкурсні пропозиції» з зазначенням на ньому тільки адре�
си органу приватизації та назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом
«Підтвердні документи» із зазначенням на ньому тільки ад�
реси органу приватизації та назви конкурсу. На пакетах «Ко�
нкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не повинно
міститись ніякої інформації, за допомогою якої можна іден�
тифікувати потенційного покупця.

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і під�
твердних документів — за сім днів до дати проведення кон�
курсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд�
них документів: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, Регіона�
льне відділення Фонду державного майна України по Доне�
цькій області, кімн. 439а, понеділок—четвер з 8.00 до 17.00,
п’ятниця з 8.00 до 16.00, крім вихідних та святкових днів.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Новгородський ма�
шинобудівний завод».

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідування
ВАТ «Новгородський машинобудівний завод» можна отри�
мати за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, Регіо�
нальне відділення Фонду державного майна України по До�
нецькій області, понеділок—четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця
з 8.00 до 16.00, крім вихідних та святкових днів (кімн. 114, тел.
305�34�01).

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа�
цію можна з 8.00 до 15.30 щодня, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: 85294, Донецька обл., м. Дзержинськ, с.
Новгородське, вул. Петровського, 1. Тел. 8�247�2�14�82.

11. Дата початку та місце проведення конкурсу : конкурс з
продажу пакета акцій ВАТ «Новгородський машинобу@
дівний завод» відбудеться через 30 календарних днів
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації» за адресою: 83000, м. Донецьк , вул. Ар@
тема, 97, РВ ФДМУ по Донецькій області.

За довідками звертатися: Регіональне відділення ФДМУ
по Донецькій області, відділ з продажу акцій (кімн. 114, тел.
305�34�01).
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Додаткові умови участі в конкурсі з продажу пакета акцій
розміром 48,49% статутного фонду ВАТ «Новогородський

машинобудівний завод», що має стратегічне значення для
економіки та безпеки держави

1. Додатковими вимогами до учасників конкурсу є дотри�
мання ними однієї з таких умов та надання інформації щодо:

провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва машин та обладнання для видобу�
вної промисловості, виробництва компресорів, гідравлічних
систем;

провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), яка використо�
вується у виробництві машин та обладнання для видобувної
промисловості, компресорів, гідравлічних систем;

провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої викори�
стовуються машини та обладнання для видобувної промис�
ловості, компресори, гідравлічні системи;

здійснення не менше одного року безпосереднього конт�
ролю на підприємствах, що провадять економічну діяльність,
визначену в абзацах другому — четвертому цього пункту.

2. Учасник конкурсу зобов’язаний у терміни та в порядку,
які встановлені Положенням про порядок проведення конкур�
сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, та інфо�
рмаційним повідомленням РВ ФДМУ по Донецькій області
про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Новго�
родський машинобудівний завод» надати інформацію про
осіб, пов’язаних з ним відносинами контролю за господар�
ською діяльністю відповідно до статті 1 Закону України «Про
захист економічної конкуренції».

До участі у конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов’язаних з ними відносинами конт�
ролю, з якої неможливо встановити суб’єктів господарюван�
ня, що будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ «Нов�
городський машинобудівний завод».

3. Учасник конкурсу повинен надати довідку з податкового
органу щодо відсутності податкової заборгованості за остан�
ній рік та останній звітний період.

4. Учасники конкурсу — нерезиденти та підприємства з
іноземними інвестиціями повинні надати відомості про дже�
рела надходження коштів.

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

6. Претендент на участь у конкурсі підтверджує свою від�
повідність додатковим вимогам учасника, зазначеним в ін�
формаційному повідомленні, такими документами, які міс�
тять інформацію про те, що цей учасник дійсно дотримуєть�
ся однієї з зазначених умов, а саме: довідкою органів стати�
стики про включення до Єдиного державного реєстру під�
приємств та організацій України; поточними формами дер�
жавної статистичної звітності щодо провадження економіч�
ної діяльності за видами діяльності (КВЕД), включеними в
довідку органів статистики; копіями укладених договорів; ко�
піями податкових накладних; копіями митних декларацій, ви�
писками з реєстру акціонерів.

Ці документи претендент на участь у конкурсі подає у скла�
ді підтвердних документів.

ПІДСУМКИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області про підсумки

конкурсу з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Дніпропетровський

Центральний ринок»
Регіональним відділенням Фонду державного майна Укра�

їни по Дніпропетровській області підбито підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ВАТ «Дніпропетровський Централь�
ний ринок», розташованого за адресою: 49000, м. Дніпропе�
тровськ, вул. Шмідта, 2,3, код за ЄДРПОУ 32835950.

Конкурс проведено за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Комсомольська, 58, Регіональне відділення Фонду дер�
жавного майна України по Дніпропетровській області.

Переможцем конкурсу визнано товариство з обме@
женою відповідальністю «РегіонОптСервіс».

Умови продажу пакета акцій:
покупець зобов’язується виконати фіксовані умови конкур�

су, визначені його планом приватизації пакета акцій ВАТ та
Концепцією розвитку ВАТ «Дніпропетровський Центральний
ринок», яка є невід’ємною частиною договору:

своєчасно і в повному обсязі сплату належних бюджету по�
датків, зборів і платежів; дотримання основного профілю ді�
яльності ринка, обсягів послуг, які є на дату підписання дого�
вору купівлі�продажу пакета акцій згідно з нормами чинного
законодавства; прибуткову діяльність підприємства; матері�
ально�технічне оснащення підрозділів підприємства; здійс�
нення протягом двох років з моменту підписання договору
купівлі�продажу пакета акцій реконструкції ринка на суму не
менш як 2 500 тис. грн. щороку, з розбивкою за кварталами
відповідно до концепції розвитку ринка, яка буде невід’єм�
ною частиною договору купівлі�продажу; збереження кілько�
сті існуючих на момент укладення договору купівлі�продажу
пакета акцій торговельних місць та створення протягом двох
років не менш як 2 000 додаткових торговельних місць для

продажу споживчих товарів продовольчого напряму; вико�
нання визначених державою мобілізаційних завдань для ВАТ;
виконання вимог законодавства про захист економічної кон�
куренції; створення безпечних або нешкідливих умов праці;
недопущення розірвання трудових договорів з працівника�
ми підприємства, що приватизується, з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня
переходу до нього права власності, за винятком звільнення
на підставі п.6 ст.40 Кодексу законів про працю України або
вчинення працівником дій, за які законодавством передба�
чена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40
та ст. 41 Кодексу законів про працю України; здійснення ро�
біт щодо захисту навколишнього середовища, дотримання
екологічних норм по досягненню найкращих екологічних нас�
лідків експлуатації об’єкта; дотримання на об’єкті вимог пра�
вил торгівлі на ринках м. Дніпропетровська, затверджених
міською радою; посилення контролю за якістю та безпекою
товарів, що реалізуються на ринку; посилення контролю за
додержанням суб’єктами підприємницької діяльності порядку
зайняття торговельною діяльністю, правил торговельного об�
слуговування населення, ветеринарних правил, державних
санітарних норм, гігієничних нормативів; техніко�економічне
обґрунтування проекту реконструкції ринку з додатковим бу�
дівництвом закритих приміщень під торговельні місця в кі�
лькості не менш як 2 000 місць.

Пакет містить 159 093 640 акцій, що становить 94,361% ста�
тутного фонду ВАТ.

Початкова вартість пакета акцій — 39 773 410 грн.
Кінцева ціна пакета акцій — 50 000 000 грн.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання повторного конкурсу з продажу пакета

акцій ВАТ «Волиньрибгосп» таким, що не відбувся
Регіональним відділенням ФДМУ по Волинській області

підбито підсумки повторного конкурсу з продажу пакета ак�
цій ВАТ «Волиньрибгосп», розташованого за адресою; 45626,
смт Рокині Луцького району Волинської області.

Оголошення РВ ФДМУ по Волинській області про прове�
дення повторного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Во�
линьрибгосп» надруковано в газеті «Відомості приватизації»
від 01.09.2004 № 34 (322).

Пакет акцій, який був запропонований до продажу, 732 036
штук, що становить 25,01% статутного фонду ВАТ.

Код за ЄДРПОУ : 21746732.
Початкова ціна пакета акцій: 184 000 грн.
Номінальна вартість однієї акцій: 0,25 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення кон�

курсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних то�
вариств, створених у процесі приватизації та корпорати�
зації, затвердженого спільним наказом ФДМУ, АМКУ,
ДКЦПФР від 13.09.2000 №1908/11/271, повторний конкурс
з продажу пакета акцій ВАТ «Волиньрибгосп» визнано та�
ким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю заяв про участь
у конкурсі.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА  А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні, за конкурсом

Викуп
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Частина нежитлового приміщення гуртожитку (актовий зал)
площею 62,9 м2 за адресою: м. Нововолинськ, вул. Новово�
линська, 53. Приватизовано юридичною особою за 11 856
грн., у т. ч. ПДВ 1 976 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Технічна будівля площею 68,5 м2 та будівля дизельної пло�

щею 19,7 м2 на балансі Донецького обласного радіотелеві�
зійного центру за адресою: Мар’їнський р�н, с. Карлівка, вул.
Гагаріна, 45. Приватизовано фізичною особою за 2 988 грн.,
у т. ч. ПДВ 498,0 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів комунальної власності за ад�

ресою: смт Баришівка, Баришівський р�н, вул. Жовтнева,
151, у складі: прохідний пункт, пункт прокату, цех пилорам�
ний, вбиральня, котельня з прибудовами, будівля механі�
чної майстерні, будівля бетонно�змішувального вузла з
прибудовою, будівля трансформаторної підстанції з при�
будовою, будівля�склад № 1, блок цехів з адміністратив�
но�побудовою, будівля для стоянки автомобілів, будівля�
склад № 2, пропарочні камери, резервуар пожежний, ба�
шта водонапірна, свердловина артезіанська, криниця, во�
рота, хвіртка, огорожа. Приватизовано юридичною осо�
бою за 234 012 грн., у т. ч. ПДВ 39 002 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Технічна будівля окремої привідної радіостанції «Данівка»

з надвірними будівлями і спорудами, що знаходиться на ба�
лансі регіонального структурного підрозділу «Київський ра�
йонний центр «Київцетраеро», за адресою: Козелецький
р�н, с. Данівка, вул. Леніна, 266. Приватизовано фізичною
особою за 14 013,6 грн., у т. ч. ПДВ 2 335,6 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої котельні, що знаходилась за адресою:

Котовського будівельно�монтажного експлуатаційного управ�
ління № 2 Одеської залізниці, за адресою: м. Котовськ, вул.
Калініна, 109а. Приватизовано фізичною особою за 16 742,4
грн., у т. ч. ПДВ 2 790,4 грн.

Нежитлові приміщення технічного поверху житлового бу�
динку площею 92,2 м2, що знаходились на балансі ВАТ «Чор�
номоргідробуд», за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога,
67а. Приватизовано фізичною особою за 70 366,8 грн., у т. ч.
ПДВ 11 727,8 грн.

Нежитлові вбудовані приміщення першого поверху гурто�
житку загальною площею 189,5 м2, що знаходились на бала�
нсі ВАТ «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш», за ад�
ресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 10. Приватизовано юри�
дичною особою за 133 971,6 грн., у т. ч. ПДВ 22 328,6 грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення загальною площею 359,2 грн., що

знаходяться на балансі Харківського державного приладо�
будівного заводу ім. Т. Г. Шевченка, за адресою: м. Харків,
вул. Власенка, 26. Приватизовано фізичною особою за
53 665,20 грн., у т. ч. ПДВ 8 944,20 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів комплексу колишньої спілки

кролиководів та звіроводів за адресою: Великолепетиський
р�н, смт Велика Лепетиха, вул. Дзержинського, 54а. Прива�
тизовано фізичною особою за 4 153,20 грн., у т. ч. ПДВ 692,20
грн.

Вбудовані нежитлові приміщення магазину № 3 площею
208,0 м2 за адресою: м. Херсон, Привокзальна площа, 1.
Приватизовано фізичною особою за 243 985,2 грн., у т. ч.
ПДВ 40 664,2 грн.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Сакса�

ганського, 63/28,  (літ. А). Приватизовано юридичною осо�
бою за 157 704 грн., у т. ч. ПДВ 26 284 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Горького,
10б (літ. Б). Приватизовано юридичною особою за 55 080
грн., у т. ч. ПДВ 9 180 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Володи�
мирська, 82а, (літ. А). Приватизовано приватною особою за
55 856 грн., у т. ч. ПДВ 9 309 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Горького,
16 (літ. Б). Приватизовано приватною особою за 230 544 грн.,
у т. ч. ПДВ 38 424 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Сакса�
ганського, 27 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за
115 704 грн., у т. ч. ПДВ 19 284 грн.

Нежитлове приміщення загальною площею 168,4 м2 за ад�
ресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 6, літ. Б. Приватизовано
юридичною особою за 343 476 грн., у т. ч. ПДВ 57 246 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, просп. Лісо�
вий, 6, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 142 980,0
грн., у т. ч. ПДВ 23 680,0 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, просп. 40�
річчя Жовтня, 25 (літ. А). Приватизовано приватною осо�
бою за 44 248,8 грн., у т. ч. ПДВ 7 374,8 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червоно�
армійська, 36 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за
497 784 грн., у т. ч. ПДВ 82 964 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Галерна,
2. Приватизовано юридичною особою за 398 808 грн., у т. ч.
ПДВ 66 468 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ломоно�
сова/пров. Коломийський, 22/15 (літ. А). Приватизовано юри�
дичною особою за 101 256 грн., у т. ч. ПДВ 16 876 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ма�
лишка, 25/1, (літ. А). Приватизовано юридичною осо�
бою за 1 015 440,0 грн. у т. ч. ПДВ 169 240,0 грн.

В інформації, опублікованій в газеті «Відомості прива�
тизації» № 40 (328) від 13 жовтня 2004 року на стор. 7 в
частині «Приватизовано шляхом викупу, продажу на аукці�
оні, м. Київ» замість «Нежитлове приміщення за адресою:
м. Київ, вул. Горького, 17, літ. Б. Приватизовано фізичною
особою за 7 258 520 грн., у т. ч. ПДВ 1 176 420 грн.» слід
читати «Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул.
Горького, 17, літ. Б. Приватизовано фізичною особою за
72 585,20 грн., у т. ч. ПДВ 11 764,20 грн.»

м. СЕВАСТОПОЛЬ
Група інвентарних об’єктів за адресою: м. Севастополь, с.

Озерне, вул. Братів Дем’янових, 1а. Приватизовано юридич�
ною особою за 84 852,0 грн., у т. ч. ПДВ 14 142,0 грн.

Вбудовані приміщення перукарні (комунальна власність)
за адресою: м. Севастополь, вул. Партизанська, 9. Прива�
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тизовано юридичною особою за 450 900,0 грн., у т. ч. ПДВ
75 150,0 грн.

Одноповерхова будівля кафе «Турист» за адресою: м. Се�
вастополь, вул. Вокзальна, 15. Приватизована фізичною осо�
бою за 122 234,4 грн., у т. ч. ПДВ 20 373,4 грн.

Аукціон
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлові будівлі колишньої Гніванської комунальної ряту�
вально�водолазної станції, що знаходились на балансі Тив�
рівської районної ради і розташовані за адресою: 23310, Він�
ницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Червоно�
армійська, 9, у складі: будинок рятувально�водолазної стан�
ції загальною площею 57,0 м2, будівля (бокс для машин, елінг
для катерів зі складом) загальною площею 146,8 м2, склад
ПММ загальною площею 7,0 м2. Приватизовано фізичною
особою за 20 761,0 грн., у тому числі ПДВ 3 460,17 грн.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Причіп ГКБ�817, держ. № 68�79 ВН на балансі ВАТ «Луцьке

АТП�10754» за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, 48. Прива�
тизовано фізичною особою за 960 грн., у т.. ч. ПДВ 160 грн.

Автомобіль ПАРМ�1М на шасі ЗІЛ�157, держ. № 41�63 ВНВ
на балансі ВАТ «Луцьке АТП�10754» за адресою: м. Луцьк,
вул. Рівненська, 25. Приватизовано фізичною особою за
6 600 грн., у т. ч. ПДВ 1 100 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої їдальні загальною площею 595,67 м2 на

балансі професійно�технічного училища № 19, за адресою:
м. Макіївка, вул. Таманська, 70. Приватизовано фізичною осо�
бою за 14 727,24 грн., у тому числі ПДВ 2 454,54 грн.

Окреме індивідуально визначене майно — група інвентар�
них об’єктів ліквідуємої шахти «Лісова» на балансі ДП «Дон�
вуглереструктуризація» за адресою: м. Торез, вул. Шепетов�
ська, 15. Приватизовано юридичною особою за 477 672,78
грн., у тому числі ПДВ 79 612,13 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення з ґанком загальною пло�
щею 24,0 м2 за адресою: м. Слов’янськ, вул. К. Маркса, 41.
Приватизовано фізичною особою за 3 136,32 грн., у тому
числі ПДВ 522,72 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення з ґанком загальною пло�
щею 49,7 м2 за адресою: м. Слов’янськ, вул. К. Маркса, 41.
Приватизовано фізичною особою за 6 498,72 грн., у тому
числі ПДВ 1 083,12 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення з ґанком загальною пло�
щею 70,8 м2 за адресою: м. Слов’янськ, вул. К. Маркс, 41.
Приватизовано фізичною особою за 9 253,44 грн., у тому
числі ПДВ 1 542,24 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення площею 59,1 м2 за ад�
ресою: м. Миколаївка, вул. Миру, 12. Приватизовано фізич�
ною особою за 6 894,36 грн., у тому числі ПДВ 1 149,06 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину № 43 за адресою: Цюрупинський район,

с. Раденськ, вул. Залізнична, 2а. Приватизовано фізичною
особою за 5 368,44 грн., у т. ч. ПДВ 894,74 грн.

м. СЕВАСТОПОЛЬ
Будівля магазину за адресою: м. Севастополь, с. Полю�

шко, вул. Гагаріна, 57. Приватизовано фізичною особою за
55 164,0 грн., у т. ч. ПДВ 9 194,0 грн.

Будівля магазину за адресою: м. Севастополь, вул. Євпа�
торійська, 2. Приватизовано юридичною особою за 31 452
грн., у т. ч. ПДВ 5 242,0 грн.

Будівля нефункціонуючої лазні за адресою: м. Севастополь,
с. Андріївка, вул. Майська, 31б. Приватизовано юридичноюо
собою за 78 738,0 грн., у т. ч. ПДВ 13 123,0 грн.

Конкурс
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлове приміщення загальною площею 960,8 м2 за ад�
ресою: м. Слов’янськ, вул. Заводська, 2. Приватизовано фі�
зичною особою за 61 098,26 грн., у тому числі ПДВ 10 183,04
грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу

м. КИЇВ
Приміщення магазину площею 236,3 м2, літ. А, за адресою:

Харківське шосе,  8.
Офісне приміщення площею 374,6 м2, літ. А, за адресою:

вул. Бажова, 12.
Приміщення магазину площею 64,0 м2, літ. А, за  адресою:

вул. Алма�Атинська, 111.
Нежитлове приміщення площею 60,20 м2 за адресою: просп.

40�річчя Жовтня, 88.
 Нежитлове приміщення площею 126,60 м2 за адресою: просп.

40�річчя Жовтня, 86.
Нежитлове приміщення площею 53,40 м2 за адресою: вул.

Горького, 84.
Нежитлове приміщення площею 1 650 м2 за адресою: вул.

Лютнева, 58д.
Нежитлове приміщення площею 64,30 м2 за адресою: вул.

Тарасівська, 6а.
Нежитлове приміщення площею 9,90 м2 за адресою: вул.

Деміївська, 55.

Нежитлове приміщення площею 70,0 м2 за адресою: вул.
Саксаганського, 22.

Нежитлове приміщення площею 330,60 м2 за адресою: вул.
Горького, 116.

Нежитлове приміщення площею 192 м2 за адресою: вул.
Горького, 18.

Нежитлове приміщення площею 77 м2 за адресою: вул. Бу�
рмистенка, 9/10.

Нежитлове приміщення площею 81,80 м2 за адресою: вул.
Володимирська, 82а.

Нежитлове приміщення площею 24 м2 за адресою: вул. Во�
лодимирська, 63.

Нежитлове приміщення площею 93,70 м2 за адресою: вул.
Червоноармійська, 48.

Нежитлове приміщення площею 85 м2 за адресою: вул. Сте�
льмаха, 8.

Нежитлове приміщення площею 227,80 м2 за адресою: просп.
Науки, 25.

Нежитлове приміщення площею 128 м2 за адресою: вул.
Тарасівська, 3б.

Нежитлове приміщення площею 22,70 м2 за адресою: вул.
Саксаганського, 65.

Нежитлове приміщення площею 49 м2 за адресою: просп.
Науки, 42/1, корп. 10.

Нежитлове приміщення площею 246 м2 за адресою: вул.
Микільсько�Ботанічна/Паньківська, 17/19.

Нежитлове приміщення площею 768,80 м2 за адресою: вул.
Метрологічна, 14б.

Нежитлове приміщення площею 40,50 м2 за адресою: вул.
Васильківська, 49, к. 1.

Нежитлове приміщення площею 72 м2 за адресою: просп.
40�річчя Жовтня, 17б.

Нежитлове приміщення площею 130 м2 за адресою: вул.
Лятошинського, 4.

Нежитлове приміщення площею 170 м2 за адресою: вул.
Бурмистенка, 11.

Пропонуються до продажу

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні спеціального

автомобіля ЗІЛ@131 з краном стрілою@двоногою,
держ. № 29@53 ДОП

Код  за ЄДРПОУ балансоутримувача: 03399505.
Назва об’єкта: спеціальний автомобіль ЗІЛ�131 з краном

стрілою �двоногою, держ. № 29�53 ДОП, що знаходиться на
балансі ВАТ «Донецьке АТП � 11455».

Адреса балансоутримувача: 83023, м. Донецьк, вул. Сече�
нова, 31.

Відомості про об’єкт приватизації — автомобіль ЗІЛ�131 з
краном стрілою�двоногою,  колір зелений, рік випуску — 1984,
пробіг — 1 278 км., двигун № 0572237, шасі  569560, кузов
бортовий К�131 укомплектований наступним обладнанням: об�
ладнання для вулканізації, обладнання для ковальних робіт,
вантажопідіймальне обладнання, електрообладнання, візок,
комплект кабельної електричної мережі, олієроздавальний бак,
верстак та ящик,  допоміжне обладнання та інвентар.

Вартість  продажу  об’єкта без ПДВ — 5 434,06 грн., ПДВ —
1 086,81 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
6 520,87 грн.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації  вносяться в
банк Управління Державного казначейства в Донецькій об�
ласті на  р/р № 37187561900001, МФО 834016, ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по
Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 653 грн. що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться  на р/р
№ 37313008000034 в банку УДК в Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділен�
ня Фонду державного майна України по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення ау�
кціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, кімн. 439а, Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.

Аукціон буде проведено на 34@й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10@й
годині за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева,
36, філія «Донецький аукціонний центр» ДАК «Націона@
льна мережа аукціонних центрів».

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  об’єкта

комунальної власності  (ціна знижена на 30 %)
Код балансоутримувача за ЄДРПОУ 24644908.
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі (старий ком�

плекс дитячого дошкільного закладу № 11) площею 519,20 м2,
що знаходиться на балансі Докучаєвського міського центру
соціальних служб для молоді.

Адреса: 85740,  м. Докучаєвськ, вул. Ватутіна, 2б.
Відомості про об’єкт — частина нежитлової окремо стоячої

2�поверхової будівлі площею 519,20 м2, рік побудови — 1966.
Вартість  продажу  об’єкта без ПДВ — 24 264 грн. 80 коп.;

ПДВ — 4 852 грн. 96 коп.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

29 117 грн. 76 коп.
Умови продажу:
утримувати об’єкт  у належному  технічному та  санітар�

ному стані; забезпечити  дотримання  санітарно�
екологічних норм, передбачених законодавством України;
забезпечити упорядкування прилеглої  до об’єкта терито�
рії; забезпечити вільний доступ обслуговуючих служб до
комунікацій загального користування; забезпечення укла�
дення договорів з експлуатаційними організаціями на об�
слуговування і оплату послуг; об’єкт приватизації відчужу�
ється або здається в оренду з додержанням умов, на яких
він був придбаний;

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться  в банк
Управління Державного казначейства в Донецькій області на
р/р № 37184103800001, МФО 834016, код зааа ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа�
вного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 2 912 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються
на рахунок № 37313008000034 банку УДК в Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіона�
льне відділення Фонду державного майна України по Доне�
цькій області.

 Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робо�
чі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адре�
сою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, кімн. 439а, Регіо�
нальне відділення Фонду держмайна України по Донець�
кій області.

Аукціон буде проведено на 34 день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10@й
годині за  адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постише@
ва, 36, філія ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів».

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

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

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

приміщення
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення  з ґанком

загальною площею 83,6 м2.
Адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. К. Маркса, 41.
Балансоутримувач: Слов’янський хіміко�механічний техні�

кум, код за ЗКПО 00208775.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення з

ґанком загальною  внутрішньою площею 83,6 м2, загальною
зовнішньою площею 111,7 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 10 450 грн.,
ПДВ — 2 090 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ: 12 540  грн.
Умови продажу:
утримувати об’єкт у належному санітарно�технічному

стані; забезпечити благоустрій прилеглої  до об’єкта те�
риторії; виконувати правила технічної експлуатації об’єк�
та; об’єкт приватизації відчужується або здається в оре�
нду з додержанням умов, на яких він був придбаний; по�
купець оплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта
до продажу; переможець аукціону, який відмовився від
підписання протоколу аукціону або укладання договору ку�
півлі�продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в роз�
мірі 20% від кінцевої ціни продажу об’єкта; в місячний
термін з моменту одержання свідоцтва про власність укла�
сти договору на комунальні послуги з експлуатаційними
організаціями.

Грошові кошти в сумі 1 254 грн., що становить 10% від по�
чаткової вартості об’єкта  приватизації, вносяться на р/р №
37318005000634 в УДК у Донецькій області, МФО 834016, код
за ЗКПО 23607288.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься на р/р
№37180561900075 в УДК у Донецькій області,  МФО 834016,
код за ЗКПО 23607288.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р  № 37180561900075 в УДК у Донецькій
області,  МФО 834016,  код за ЗКПО 23607288.

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

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за ад@
ресою: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої револю@
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ціі,49, представництво Фонду державного майна Укра@
їни в м. Слов’янську, о 10.00.

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

Служба з організації та проведення аукціону — представ�
ництво Фонду державного майна України в м. Слов’янську,
адреса : 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 49.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за вищевказаною адресою та за тел.: (06262) 3�60�15,
3�82�73.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі колишньої

котельні, що знаходиться на балансі
Майданського заводу пластмас

(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні, що знаходить�

ся на балансі Майданського заводу пластмас.
Місцерозташування об’єкта:  Закарпатська область, Між�

гірський район, с. Майдан, вул. Верховинська, 24.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна, окремо

розташована будівля, 1985  року побудови, загальною пло�
щею приміщень — 852,15 м2, стіни та прегородки — цег�
ляні, перекриття та фундамент — залізобетонні. Інженерні
комунікації проведені в будівлі — водопровід та каналізація
— потребують заміни.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 51 930,20 грн., ПДВ
— 10 386,04 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 62 316,24 грн.

Умови продажу:
подальше використання об’єкта вирішує покупець, дотри�

мання санітарно�екологічних норм при експлуатації об’єкта,
відшкодування  органу приватизації витрат, пов’язаних з під�
готовкою об’єкта до приватизації, проведення реєстрації об’�
єкта в бюро технічної інвентаризації (БТІ).

Об’єкт розташований на території Майданського заводу
пластмас. Питання землекористування покупець вирішує са�
мостійно з органами місцевого самоврядування, згідно з чин�
ним законодавством. Засоби платежу: грошові кошти для фі�
зичних та юридичних осіб.

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

Грошові кошти в розмірі  6 231,62 грн., що становить
10% від початкової вартості  об’єкта, вносяться на р/р №
37314009000173 в УДК у Закарпатській області, одержу�
вач РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.

Прийняття заяв для участі в аукціоні проводиться в робочі
дні з 8.00  до 16.00 та закінчується за 3 дні до початку 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 опуб@
лікування цієї інформації в газеті «Відомості при@
ватизації» об 11@й год. за адресою: м. Ужгород, вул.
Собранецька, 60.

Ознайомитись   з   об’єктом   можна  за  адресою:  Закар�
патська область, Міжгірський р�н, с. Майдан, вул. Верховин�
ська, 24.

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

КІРОВОГРАДСЬКА   ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — будівлі головного корпусу онкодиспансеру
Назва об’єкта: будівля головного корпусу онкодиспансеру.
Адреса об’єкта: 25006, м. Кіровоград, вул. Преображенсь�

ка, 79 а.
Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча обласна лікар�

ня.
Адреса балансоутримувача: 25006, м. Кіровоград, вул. Пре�

ображенська, 79/35.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01994921.
Відомості про об’єкт: пам’ятка архітектури місцевого

значення, окремо розташована двоповерхова цегляна бу�
дівля, внутрішнє планування — коридорне з розташуван�
ням приміщень на дві сторони; площа приміщень: першо�
го поверху — 1 027,87 м2, другого поверху з балконом —
1 107,87 м2, підвалу — 306,91 м2; з 1997 року будівля не
експлуатується; внутрішні інженерні мережі (водопровід,
каналізація, опалення) демонтовані, технічний стан будівлі
в цілому за висновком регіональної служби охорони і
реставрації пам’яток містобудування та архітектури —
непридатний до нормальної експлуатації, потребує капі�
тального ремонту.

Площа земельної ділянки: 0,54 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 265 340,0 грн.
ПДВ: 53 068,0 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 318 408,0 грн.

Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.

Умови продажу:
подальше призначення об’єкта визначає покупець; не

допускається розміщення на об’єкті виробництв, що є еко�
логічно небезпечними та можуть стати загрозою для ото�
чуючих; питання права користування або власності на зе�
мельну ділянку під об’єктом вирішується новим власни�
ком після укладення договору купівлі�продажу об’єкта са�
мостійно в порядку, встановленому чинним законодавст�
вом; новому власнику розмежувати територію огорожею
з Кіровоградською дитячою обласною лікарнею; для по�
дальшої експлуатації будівлі замовити в регіональній слу�
жбі охорони і реставрації пам’яток містобудування та ар�
хітектури Кіровоградської обласної державної адмініст�
рації  реставраційне завдання на розробку науково�
проектної документації реставрації та реконструкції буді�
влі та виконати ремонтно�реставраційні роботи відпові�
дно до проектно�кошторисної документації; укласти охо�
ронний договір з регіональною службою охорони і реста�
врації пам’яток містобудування та архітектури на корис�
тування пам’яткою архітектури.

Учасники аукціона вносять грошові кошти в розмірі 31 840,80
грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта при�
ватизації, на рахунок р/р № 37312002000547 в УДК у Кірово�
градській області, МФО 823016, код 13747462, отримувач —
Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.

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

Термін прийняття заяв — до 15 листопада 2004 року
включно.

Аукціон буде проведено 19 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.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні майна спільної власності

територіальної громади міста —  цілісного майнового
комплексу Луганського комунального обласного
оптового підприємства «Луганськоптгалантерея»

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Луганське
комунальне обласне оптове підприємство «Луганськоптга�
лантерея».

Адреса:  91020, м. Луганськ, 6�й Лутугінський проїзд, 3.
Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входять: склад про�

мислових товарів з підвалом, котельною, ґанками, рам�
пою, майданчиком зі сходами та прибудовою загальною
площею 2 668,5 м2; побутове приміщення загальною пло�
щею 12,5 м2, склад ПЗМ загальною площею 333,2 м2, гараж
з прибудовою загальною площею 124,7 м2, будівля конто�
ри  загальною площею  582,4 м2, склад  з  підвалом,  рам�
пою та  ґанком  загальною площею 3 146,6 м2, склад проми�
словий загальною площею 533,9 м2, склад відходів упаков�
ки загальною площею 19,2 м2, склад тари загальною пло�
щею 305,3 м2, навіс, туалет, огородження з воротами, за�
мощення, кіоск продуктовий с ґанком, 4 кіоски металеві,
три вантажних автомобіля  ГАЗ 5201, вантажний автомо�
біль КАМАЗ 5320 та  легковий автомобіль ГАЗ 3110, облад�
нання, малоцінні необоротні активи та інше майно.

 Основні показники діяльності підприємств станом на
31.08.2004:

 рентабельність та обсяги виробництва складають  відпо�
відно:

за 2001 рік — 0,9%; 930,80 тис. грн.;
за 2002 рік — 1,1%; 987,4 тис. грн.;
за 2003 рік — 3,3%; 1 009,13 тис. грн.
Товарні запаси  вартістю 315,2 тис. грн., кредиторська забор�

гованість — 54 900 грн. дебіторська заборгованість — 30 100 грн.
Кількість працівників — 34 чол.
Складські приміщення загальною площею 4 223 м2 та офі�

сні приміщення загальною площею 366 м2 передані в оренду.
Площа земельної ділянки — 1,0869 га.
Питання землекористування вирішується покупцем після

укладання договору купівлі�продажу згідно з чинним законо�
давством.

Початкова ціна продажу — 531 000 грн.
Умови продажу:
новий власник стає правонаступником усіх прав і обо�

в’язків ЦМК; збереження призначення об’єкта; не допус�
кається звільнення працівників з ініціативи нового влас�
ника протягом шести місяців; працевлаштування вивіль�
нених працівників здійснюється відповідно до законодав�
ства; утримання об’єкта та прилеглої території у належно�

му санітарно�технічному стані; об’єкт не підлягає відчу�
женню та передачі в оренду іншим юридичним та фізич�
ним особам без збереження зобов’язань, на яких його
було придбано; переможець аукціону, який відмовився
від підписання протоколу аукціону, або укладення догово�
ру купівлі�продажу, сплачує продавцю неустойку у розмі�
рі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукці�
оні; покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготов�
кою об’єкта до приватизації.

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

під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на р/р № 37186506800001 в УДК у Луганській обл.,
МФО 804013, код 13398493, одержувач —Регіональне від�
ділення Фонду державного майна України по Луганській
області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта (53 100 грн.), вносяться на р/р № 37316006000535 в
УДК у Луганській обл., МФО 804013, код 13398493, одержувач
— Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Луганській області.

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

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

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

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

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні побутового приміщення, яке

не ввійшло до статутного фонду ВАТ «Дрогобицький
«Агротехсервіс»  і знаходиться на його балансі

Назва об’єкта: побутове приміщення.
Адреса об’єкта: вул. Стрийська,  266, м. Дрогобич  Львів�

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

код за ЄДРПОУ 3752798.
Адреса балансоутримувача: вул. Стрийська, 266, м. Дро�

гобич Львівської області, 82100.
Призначення об’єкта: побутові послуги.
Відомості про об’єкт: вбудоване побутове приміщення, що

складається з трьох кімнат,  загальною площею 74,3 м2, роз�
ташоване на першому поверсі одноповерхової цегляної май�
стерні з ремонту двигунів, рік побудови 1950.

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 ку�
півлі�продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в роз�
мірі 20% від кінцевої вартості продажу об’єкта на аукціоні.

5. Питання землевідводу  вирішується новим власником
згідно з чинним законодавством.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 14 860,00 грн.
ПДВ — 2 972,00 грн.
Початкова  вартість  об’єкта з урахуванням ПДВ —

17 832,00 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 1 783,20 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 30 календарних днів з дня
публікації інформації в газеті «Відомості приватиза@
ції» за адресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн.13, м.
Львів, Регіональне відділення ФДМУ по Львівській об@
ласті об 11.00.

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 кімн. 5 за адресою: вул.
Січових Стрільців, 3, м. Львів.

Ознайомитися з об’єктом можна за його адресою. Слу�
жба з організації та проведення аукціону знаходиться за
адресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн.13, м. Львів, тел.
(0322) 72�20�42, Регіональне відділення ФДМУ по Львівсь�
кій області.
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням

початкової вартості продажу на 30% об’єктів групи А
1. Назва об’єкта: будівля їдальні на 500 місць, яка знахо�

диться на балансі ВП «Южно�Українська АЕС».
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гід�

рокомплекс, 4.
Відомості про об’єкт: двоповерхова окремо стояча будівля

з підвалом, рік будівництва —1992, загальна площа 3 130,06
м2, земельна ділянка не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 292 474 грн., ПДВ —
58 494,80 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
350 968,80 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 35 096,88 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївсь�
ка обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 4.

2. Назва об’єкта: приміщення ковбасного цеху, що зна�
ходяться на балансі ВП «Южно�Українська АЕС».

Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
проммайданчик бази ВРП.

Відомості про об’єкт: вбудовані приміщення на другому
поверсі двоповерхової прибудови до триповерхової фабри�
ки�кухні, рік будівництва —1993, загальна площа 360 м2, зе�
мельна ділянка не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 17 556 грн., ПДВ —
3 511,20 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
21 067,20 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 2 106,72 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївсь�
ка обл., м. Южноукраїнськ, проммайданчик бази ВРП.

3. Назва об’єкта: будівля комбінованого сховища, яка
знаходиться на балансі ВП «ЮУ АЕС».

Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
проммайданчик, буд. 21г.

Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована
будівля комбінованого сховища загальною площею 625 м2,
дата введення в експлуатацію — 1985 р.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 25 018 грн., ПДВ —
5 003,60 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
30 021,60 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 3 002,16 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївсь�
ка обл., м. Южноукраїнськ, проммайданчик, буд. 21г.

Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець. Від�

шкодування покупцем органу приватизації — РВ ФДМУ по
Миколаївській області протягом 30 днів з моменту підписан�
ня договору купівлі�продажу витрат, пов’язаних з проведен�
ням незалежної оцінки.

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

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

Термін прийняття заяв для участі в аукціоні — 27 календар�
них днів від дня опублікування цієї інформації (з 8.00 до 17.00).
Заява подається уповноваженою особою підприємства осо�
бисто.

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

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Миколаївсь�
кій області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6�й поверх, кімн. 22,
тел. 47�04�11.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів групи А

1.Назва об’єкта: будівля туалету, яка знаходиться на ба�
лансі ВАТ «Миколаївське обласне підприємство автобусних
станцій».

Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Ку�
харева, 8 (територія автовокзалу).

Відомості про об’єкт: окремо стояча цегляна будівля туа�
лету, рік будівництва —1980, загальна площа 21,6 м2, земель�
на ділянка не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 610 грн., ПДВ — 522
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
3 132 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 313,2 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївсь�
ка обл., м. Нова Одеса, вул. Кухарева, 8.

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

2. Назва об’єкта: теплохід «К. Паустовський», який зна�
ходиться на балансі дочірнього підприємства «Миколаївсь�
кий річковий порт» АСК «Укррічфлот».

Порт приписки: м. Миколаїв, прапор України.
Відомості про об’єкт: тип судна — пасажирський теплохід

з водометним двигуном (головний двигун — дизель марки
М401Л, номінальна потужність 900 к.с.), проект Р�83, рік буді�
вництва — 1979, місто будівництва — м. Москва, габаритна
довжина — 23,9 м, габаритна ширина — 3,93 м, висота на�
дводного борта — 0,68 м, матеріал корпусу — Амг5, клас
судна «Л» Річкового Регістру, місткість — 1 66 чоловік (за
відсутності вантажу — 72 чол.). Об’єкт перебуває в оренді до
1.02.2005.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 58 300 грн., ПДВ —
11 660 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
69 960 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 6 996 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Одеська обл.,
смт Сергіївка.

Технічний стан об’єкта: придатний до експлуатації після
капітального ремонту по всім конструктивним групам та офор�
млення у встановленому порядку документів Регістру судно�
плавства.

3. Назва об’єкта: теплохід «С. Руданський», який знахо�
диться на балансі дочірнього підприємства «Миколаївський
річковий порт» АСК «Укррічфлот».

Порт приписки: м. Миколаїв, прапор України.
Відомості про об’єкт: тип судна — пасажирський теплохід

з водометним двигуном (головний двигун — дизель марки
М401Л, номінальна потужність 900 к.с.), проект Р�83, рік буді�
вництва — 1984, місто будівництва — м. Москва, габаритна
довжина — 23,9 м, габаритна ширина — 3,93 м, висота на�
дводного борта — 0,68 м, матеріал корпусу — Амг5, клас
судна «Л» Річкового Регістру, місткість — 66 чоловік (за від�
сутності вантажу — 72 чол.). Об’єкт перебуває в оренді до
1.02.2005.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 67 000 грн., ПДВ —
13 400 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
80 400 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 8 040 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Одеська обл.,
смт Сергіївка.

Технічний стан об’єкта: придатний до експлуатації після
капітального ремонту по всім конструктивним групам та
оформлення у встановленому порядку документів Регістру
судноплавства.

4. Назва об’єкта: теплохід «О. Грін», який знаходиться на
балансі дочірнього підприємства «Миколаївський річковий
порт» АСК «Укррічфлот».

Порт приписки: м. Миколаїв, прапор України.
Відомості про об’єкт: тип судна — пасажирський теплохід

з водометним двигуном (головний двигун відсутній), проект
Р�83, рік будівництва — 1981, місто будівництва — м. Моск�
ва, габаритна довжина — 23,9 м, габаритна ширина — 3,93
м, висота надводного борта — 0,68 м, матеріал корпусу —
Амг5, клас судна «Л» Річкового Регістру, місткість — 66 чоло�
вік (за відсутності вантажу — 72 чол.). Об’єкт перебуває в
оренді до 1.02.2005.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 35 700 грн., ПДВ —
7 140 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
42 840 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 4 284 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Одеська обл.,
смт Сергіївка.

Технічний стан об’єкта: придатний до експлуатації після
капітального ремонту по всім конструктивним групам, уста�
новки головного двигуна та оформлення у встановленому по�
рядку документів Регістру судноплавства.

Умови продажу:
використання об’єктів за призначенням. Об’єкти прива�

тизації відчужуються згідно з чинним законодавством із
збереженням умов, на яких вони були придбані. Подальше
відчуження покупцем придбаних об’єктів можливе лише за
згодою РВ ФДМУ по Миколаївській області шляхом пого�
дження договору подальшого відчуження. Відшкодування
покупцем органу приватизації — РВ ФДМУ по Миколаївсь�
кій області протягом 30 днів з моменту підписання договору
купівлі�продажу витрат, пов’язаних з проведенням незалеж�
ної оцінки.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться

на р/р № 37184003000049, одержувач: Регіональне відділен�
ня ФДМУ по Миколаївській області, код за ЄДРПОУ 20917284,
банк: Управління Державного казначейства у Миколаївській
області, МФО 826013.

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
3 дні до початку аукціону. Заяви приймаються з 8.00 до
17.00 та подаються уповноваженою особою підприємства
особисто.

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

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні групи

інвентарних об’єктів (будівлі бригадного будинку,
будівлі сараю, будівлі слюсарної майстерні, будівлі
вбиральні, відстійнику та мережі водопостачання,

каналізації, електропостачальних та опалювальних
систем), що знаходиться на балансі Котовського

локомотивного депо Одеської залізниці
(зниження ціни на 30%)

Код за ЗКПО: 01071640.
Балансоутримувач та його адреса: 66300, Одеська область,

м. Котовськ, вул. Дзержинського, 1.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів (будівля бригад�

ного будинку, будівля сараю, будівля слюсарної майстерні,
будівля вбиральні, відстійник та мережі водопостачання, ка�
налізації, електропостачальних та опалювальних систем).

Адреса: 66015, Одеська область, Кодимський район, ст.
Слободка, вул.Леніна,2б.

Інформація про об’єкт та земельну ділянку: об’єкт склада�
ється з одноповерхової кам’яної будівлі  бригадного будинку,
одноповерхових кам’яних будівель сараю, вбиральні, слю�
сарної майстерні загальною площею 434 м2, відстійника єм�
ністю 70 м3, мережі водопостачання (132 м), каналізації (130
м), електропостачальних (680 м) та опалювальних систем (877
м). Загальна площа земельної ділянки: 0,6 га.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 39 357,50 грн.
ПДВ — 7 871,50 грн.
Початкова вартість  продажу з урахуванням ПДВ —

47 229,00грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець.  Утри�

мання об’єкта  та прилеглої території у належному санітарно�
технічному стані. Відшкодування Регіональному відділенню
ФДМУ по Одеській області витрат, пов’язаних з виготовлен�
ням технічної документації в БТІ. Питання відведення земе�
льної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься по�
купцем після укладання договору купівлі�продажу об’єкта згід�
но з чинним законодавством.
     Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розра�
хунки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, МФО 828011, код  20984091, банк УДК у Оде�
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
     Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про�
дажу об’єкта, що становить 4 722,90 грн., вноситься на р/р №
37316006000102, МФО 828011, код  20984091, банк УДК у  Оде�
ській області. Одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.
     Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку прове�
дення аукціону.
     Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у
газеті «Відомості приватизації» о 10@й годині за адре@
сою: м. Одеса, вул. В.Арнаутська,15, 2@й поверх.
     Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування при сприянні Регіональ�
ного відділення Фонду державного майна України по Одесь�
кій області. Додаткову інформацію можна отримати за теле�
фоном 728�72�62 та у службі з організації по проведенню
аукціону — філія ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» — Одеського аукціонного центру.
     Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведення аукціону: філія ДАК «Національна ме�
режа аукціонних центрів» — Одеський аукціонний центр, адре�
са: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, 2�й поверх, тел. 728�72�23.

 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  об’єктів

державної власності
(ціна знижена на 30%)

Назва об’єкта: колишня адміністративна будівля Козе@
льщинського райвідділу.

Місцерозташування: Полтавська область, смт Козельщи�
на, вул. Леніна, 4.
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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: Управління МВС України в Полтавській

області.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо роз�

ташована одноповерхова будівля загальною площею 204,0
м2, розміщена в центральній частині селища в безпосере�
дній близькості до центрального ринку. Фундаменти та сті�
ни — цегляні, перекриття дерев’яні, покрівля — азбесто�
цементні листи. Об’єкт знаходиться в незадовільному ста�
ні, фізичний знос конструкцій становить 50%. Інженерне
обладнання: водогін та каналізація, гаряче водопостачан�
ня, телефонізація, газопостачання — відсутні; об’єкт за�
безпечено електропостачанням; опалення пічне, на твер�
дому паливі.

Розташована на земельній ділянці площею 0,2 га, яка вхо�
дить до складу земель, наданих в постійне користування Ко�
зельщинському райвідділу.

Умови продажу:
не проводити капітальний ремонт, реконструкцію, до�

будову чи зміни в архітектурі будівлі об’єкта приватиза�
ції без дозволу Козельщинської райдержадміністрації;
шляхи подальшого використання об’єкта покупець вирішує
самостійно, в межах чинного законодавства України; за�
безпечувати створення безпечних і нешкідливих умов пра�
ці під час відновлення та подальшій експлуатації об’єкта;
забезпечувати відповідність об’єкта всім архітектурно�
будівельним, санітарним, протипожежним вимогам та ви�
могам екологічної безпеки; шляхи подальшого викорис�
тання об’єкта покупець вирішує самостійно, в межах чин�
ного законодавства; покупець зобов’язаний погоджувати
подальше відчуження об’єкта у відповідності до Порядку
надання державними органами приватизації згоди на по�
дальше відчуження об’єктів, придбаних покупцями дер�
жавного майна за договорами купівлі�продажу, який за�
тверджено наказом ФДМУ від 30.03.2001 № 500; при зміні
власника об’єкта обов’язки, покладені на покупця, збері�
гають силу для нового власника; забезпечувати улашту�
вання прилеглої до об’єкта території; питання користу�
вання земельною ділянкою, на якій розташовано об’єкт,
покупцем вирішується самостійно в межах чинного зако�
нодавства.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 410,00 грн.;
ПДВ — 2 282,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

13 692,00 грн.
Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних

осіб.
Грошові кошти у розмірі 1 369,20 грн., що становить 10%

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

Назва об’єкта: колишня адміністративна будівля Кре@
менчуцького міського управління.

Місцерозташування:  Полтавська область, м. Кременчук,
вул. І. Приходька, 89.

Балансоутримувач: Управління МВС України в Полтавській
області.

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окремо розта�
шована триповерхова будівля загальною площею 1 368,2 м2,
у т.ч. підвал — 305,0 м2, 1973 року забудови. Фундаменти —
бетонні блоки, стіни та перегородки — цегляні, перекриття
залізобетонні, покрівля рулонна, підлога мозаїчна, дощата,
бетонна. Інженерне обладнання: вентиляція — природна, опа�
лення — центральне (зруйноване), водопровід та каналіза�
ція, гаряче водопостачання, електропостачання, телефоніза�
ція — є в наявності (зруйноване), газопостачання — відсутнє.

Умови продажу:
не проводити капітального ремонту, реконструкції, добу�

дови, змін в архітектурі будівлі, в якій розташовано об’єкт
приватизації, без дозволу на це виконкому Кременчуцької
міської ради і погодження таких дій з іншими юридични�
ми особами; утримувати в належному стані конструктивні
елементи об’єкта приватизації, його привабливий зовні�
шній вигляд; шляхи подальшого використання об’єкта по�
купець вирішує самостійно в межах чинного законодавст�
ва України; забезпечувати створення безпечних і нешкід�
ливих умов праці на об’єкті при його подальшій експлуата�
ції; забезпечувати відповідність об’єкта всім архітектур�
но�будівельним, санітарним, протипожежним вимогам та
вимогам екологічної безпеки; забезпечувати улаштування
прилеглої до об’єкта території; при зміні власника об’єкту
обов’язки, покладені на покупця, зберігають силу для но�
вого власника; питання користування земельною ділянкою,
на якій розташовано об’єкт, покупцем вирішується само�
стійно в межах чинного законодавства; надавати продав�
цю необхідні матеріали, відомості, документи щодо вико�
нання умов цього договору; при веденні виробничої діяль�
ності виконувати норми, встановлені чинним законодавст�
вом України та Правилами, затвердженими міськвиконко�
мом; покупець зобов’язаний погоджувати подальше відчу�
ження об’єкту у відповідності до Порядку надання держав�
ними органами приватизації згоди на подальше відчуження
об’єктів, придбаних покупцями державного майна за до�
говорами купівлі�продажу, який затверджено наказом
ФДМУ від 30.03.2001 № 500.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 176 680,00 грн.;
ПДВ — 35 336,00 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
212 016,00 грн.

Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних
осіб.

Грошові кошти у розмірі 21 201,60 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержу�
вачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37310005000259.

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

Термін прийняття заяв — до 15 листопада 2004 року вклю�
чно за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409.

Аукціон буде проведено 19 листопада 2004 року за
адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева,43, об 11.00.

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

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

РІВНЕНСЬКA ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за конкурсом цілісного

майнового комплексу – державного Рівненського
обласного підприємства по торгівлі
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — державне
Рівненське обласне підприємство по торгівлі.

Код за ЄДРПОУ — 02124427.
Місцезнаходження об’єкта: 33028, м. Рівне, проспект Миру, 6.
Призначення об’єкта: торгівля підручниками, навчальни�

ми посібниками та діловою документацією.
Кількість робочих місць: 13 одиниць.
Кількість працюючих: 12 чол.

Основні показники діяльності ЦМК

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

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), тис. грн. 1 018,2 2 241,0 2 263,4
Прибуток (збиток), тис. грн. #4,4 #28,6 #9,3
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 40 41 81
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 228 115 158
Рентабельність діяльності, % #0,43 #1,28 #0,41

Характеристика об’єкта: до складу цілісного майнового ком�
плексу належать: автомобіль ГАЗ�53А; малоцінні необоротні
активи — 22 од., об’єкти нерухомого майна на балансі під�
приємства відсутні. Нежитлове приміщення площею 87,5 м2,
що належить до комунальної власності, орендується в Управ�
лінні комунальної власності міста за договором оренди, який
діє до 21.09.2005.

Початкова вартість продажу — 52 586,10 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності та кількості робочих місць,

що склалася на підприємстві на день приватизації, термі�
ном на 5 років;

збереження постачання підручниками, навчальними по�
сібниками, діловою документацією загальноосвітніх закла�
дів області в обсязі, що склався протягом 3 років на момент
приватизації, на термін 5 років;

створення безпечних умов праці; дотримання покупцем
термінів оплати за придбаний об’єкт;

подальше відчуження майна — за погодженням з орга�
ном приватизації;

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

до моменту підписання сторонами підсумкового акта пе�
ревірки умов договору купівлі�продажу на вимогу продав�
ця, покупець зобов’язаний надавати необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Безперешкодно допускати працівників органу приватизації
для перевірки виконання умов договору;

відшкодування переможцем конкурсу понесених Регіона�
льним відділенням ФДМУ по Рівненській області витрат на
підготовку об’єкта до приватизації;

надати до конкурсної комісії план приватизації об’єкта,
який повинен включати: назву і місцезнаходження об’єкта;
відомості про покупця;

запропоновану вартість придбання об’єкта; зобов’язання
щодо виконання умов конкурсу;

додаткові зобов’язання щодо виконання умов конкурсу;
додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’�

єкта;
переможцем конкурсу буде учасник, який запропонує най�

кращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних
умов — найвищу ціну.

Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в конкурсі у
розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт вносяться на рахунок № 37184006000095, банк УДК у
Рівненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,

одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській об�
ласті.

 Грошові кошти в розмірі 5 258,61 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, вно�
сяться на рахунок № 37313004000095, банк УДК у Рівнен�
ській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одер�
жувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській об�
ласті.

Кінцевий термін прийняття заяв — 22 листопада 2004 року
включно до 17.15.

Конкурс буде проведено 30 листопада 2004 року об
11.00 в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по
Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул.16 Лип@
ня,77.

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

Одержати додаткову інформацію та подати заяву за вста�
новленою органом приватизації формою можна за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня,77, тел.: (0362) 26�25�56, 63�58�19.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на повторному аукціоні об’єктів

групи А
Назва об’єкта: гараж.
Характеристика об’єкта: об’єкт оточений об’єктом незавер�

шеного будівництва та складськими будівлями, загальна пло�
ща 58,1 м2, будівельний об’єм 188 м3, висота 2,7 м, площа
основи 69,7 м2. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу без урахування ПДВ — 4 427,50 грн.,
зменшена на 30% від початкової вартості продажу.

ПДВ — 885,5 грн.
Вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ (стар@

това ціна) — 5 313,00 грн., зменшена на 30% від почат@
кової вартості продажу.

Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для
участі в аукціоні — 531,30 грн.

Назва об’єкта: склад № 1.
Характеристика об’єкта: склад має прибудову, площа ос�

нови прибудови 8,5 м2, висота складу 3,7 м, висота прибудо�
ви 2,3 м, загальна площа складу з прибудовою 207,7 м2. Зе�
мельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу без урахування ПДВ — 15 829,10 грн.,
зменшена на 30% від початкової вартості продажу.

ПДВ — 3 165,82 грн.
Вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ (стар@

това ціна) — 18 994,92 грн., зменшена на 30% від поча@
ткової вартості продажу.

Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для
участі в аукціоні — 1 899,5 грн.

Назва об’єкта: склад № 2.
Характеристика об’єкта: одноповерховий склад з дерева

загальною площею 96,6 м2, висота 2,5 м, корисна площа 95,3
м2, будівельний об’єм 241 м3. Земельна ділянка окремо не
виділена.

Вартість продажу без урахування ПДВ — 3 423,70 грн.,
зменшена на 30% від початкової вартості продажу.

ПДВ — 684,74 грн.
Вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ (стар@

това ціна) — 4 108,44 грн., зменшена на 30% від почат@
кової вартості продажу.

Сума грошових коштів (10% стартової ціни продажу) для
участі в аукціоні — 410,85 грн.

Об’єкти розташовані за адресою: Херсонська область, м.
Таврійськ, вул. 40 років Перемоги, 1 і знаходяться на балансі
Херсонського державного торговельно�виробничого підпри�
ємства робітничого постачання Одеської залізниці.

Умови продажу:
покупець зобов’язаний сплатити вартість робіт, пов’язаних з

підготовчою роботою по приватизації об’єктів.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро�

шові кошти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублі@

кування інформації у газеті «Відомості приватизації» о
10@й годині за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3.

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

Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатко�
ваного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за при�
дбаний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержува�
ча — Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області,
р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778 , банк оде�
ржувача — УДК у Херсонській області, код банку — 852010.

Сума грошових коштів у розмірі 10% стартової ціни прода�
жу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код за
ЄДРПОУ 21295778 , банк одержувача — УДК у Херсонській
області, код банку — 852010.

Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі
дні за місцем їх розташування.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні частини нежитлової будівлі

площею 52,5 м2

Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі (52,5 м2), що зна�
ходиться на балансі ВАТ «Кам’янець�Подільський цукровий
завод».

Адреса: м. Кам’янець�Подільський, вул. Ценського, 3.
Відомості про об’єкт: частина одноповерхової кам’яної бу�

дівлі загальною площею 52,2 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість об’єкта — 12 184,17 грн. Сума ПДВ — 2 436,83 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

14 621 грн.
Умови продажу:
покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовив�

ся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі�
продажу, грошові кошти в розмірі 10% від початкової варто�
сті продажу об’єкта не повертаються.

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

Аукціон буде проводитись 10 грудня 2004 року об 11@й
годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75,
у Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій об@
ласті.

 Кінцевий термін прийняття заяв — 6 грудня 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 — 1 462,10 грн., перерахо�
вуються на р/р № 37318002200304 банк УДК у Хмельницькій
області, МФО 815013, одержувач коштів — РВ ФДМУ по Хме�
льницькій області, код 02898152.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою :
м. Кам’янець�Подільський, вул. Ценського, 3.

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 частини нежитлової

будівлі — пошти
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі (пошта), що зна�

ходиться на балансі ВАТ «Кам’янець�Подільський цукровий
завод».

Адреса: м. Кам’янець�Подільський, вул. Ценського, 3.
Відомості про об’єкт: частина одноповерхової кам’яної бу�

дівлі загальною площею 102,0 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість об’єкта — 29 400 грн. Сума ПДВ – 5 880 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

35 280 грн.
Умови продажу:
покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовив�

ся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі�
продажу, грошові кошти в розмірі 10% від початкової варто�
сті продажу об’єкта не повертаються.

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

Аукціон буде проводитись 10 грудня 2004 року об 11@й
годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75
у Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій об@
ласті.

Кінцевий термін прийняття заяв — 6 грудня 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 — 3 528,0 грн., перерахову�
ються на р/р № 37318002200304 банк УДК у Хмельницькій
області, МФО 815013, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Хме�
льницькій області, код 02898152.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою :
м. Кам’янець�Подільський, вул. Ценського, 3.

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

засолювального цеху (знижка на 30%)
Назва об’єкта: будівля засолювального цеху.
Адреса: Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул.Полубояро�

ва,12.
Підприємство,на балансі якого знаходиться об’єкт: Шепе�

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

площею приміщень — 218,5 м2, земельна ділянка окремо під
будівлю не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 10 149,68 грн., ПДВ
— 2 029,94 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
12 179,62 грн.

Умови продажу:
 відшкодування витрат, пов’язаних із виготовленням техні�

чної документації; покупцю, який визнаний переможцем аук�
ціону і відмовився від підписання протоколу аукціону або до�
говору купівлі�продажу, грошові кошти в розмірі 1 218 грн.,
що становить 10% від початкової вартості продажу об’єкта,
не повертаються.

 Аукціон буде проведено 23 листопада 2004 року об
11.00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75,
у 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 розраху�
нку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 у банку УДК у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти в розмірі 1 218 грн., що становить 10%
від вартості продажу з урахуванням ПДВ, перераховують�
ся до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304
у 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 їдальні

(знижка 30%)
Назва об’єкта: будівля їдальні, що знаходиться на балансі

КП «Ізяславська меблева фабрика «Інтер’єр».
Адреса: м. Ізяслав, вул. Станіславського, 13.
Відомості про об’єкт: будівля цегляна, одноповерхова, за�

гальною площею 105,9 м2. Земельна ділянка окремо не виді�
лена.

Вартість продажу об’єкта — 6 804,93 грн.
Сума ПДВ — 1 360,99 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

8 165,92 грн.
Умови продажу:
покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовив�

ся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі�
продажу, грошові кошти в розмірі 10% від початкової варто�
сті продажу об’єкта не повертаються; відшкодування витрат,
пов’язаних із виготовленням технічної документації.

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

Аукціон буде проведено 17 грудня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, у Регіо@
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Кінцевий термін прийняття заяв — 13 грудня 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 у розмірі
10% від початкової ціни продажу — 816,59 грн., перерахову�
ються на р/р № 37318002200304 банк УДК у Хмельницькій
області, МФО 815013, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Хме�
льницькій області, код 02898152.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою :
м. Ізяслав, вул. Станіславського, 13.

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% одноповерхової  будівлі відділення
АКАБ «Україна» з прибудованим гаражем та

допоміжними спорудами
(державна  власність)

Код за ЄДРПОУ: 00022688.
Адреса:  Черкаська обл., Чорнобаївський район, с. Іркліїв,

вул. Жовтнева, 33.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна ділянка

окремо не виділена. Одноповерхова цегляна будівля відді�
лення АКАБ «Україна» з прибудованим гаражем та допоміж�
ними спорудами знаходиться в середній частині  села Ірак�
лієва.  Рік забудови — 1966. Інженерне забезпечення: опа�
лення, каналізація, електропостачання, телефон, радіо, охо�
ронна і пожежна сигналізація. Загальна площа забудови —
272  м2.

Умови продажу:
умови подальшого використання об’єкта покупець вирішує

самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 22 750 грн., сума ПДВ — 4 550

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

27 300 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 730 грн., що становить 10% від

початкової  вартості об’єкта  приватизації, вносяться на р/р
№ 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018,

код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.
Плата за реєстрацію заяви  в розмірі  17 грн.  та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

Термін прийняття заяв — до 15 листопада 2004 року вклю�
чно.

Аукціон буде проведено 19 листопада 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 вихідних.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням

вартості  на 30% частини нежитлової  будівлі, що
знаходиться на балансі Шевченківського державного

комерційно@виробничого підприємства
робітничого постачання (державна  власність)

Код за ЄДРПОУ: 01101476.
Адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, пров. Лобачевсь�

кого, 1а.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна ді�

лянка окремо не виділена. Нежитлова будівля з підвалом
розташована в районі Південного залізничного вокзалу ву�
злової станції ім. Т. Г. Шевченка.  Рік забудови орієнтовно
1950. Загальна площа  — 431,7 м2 у т.ч. підвал — 173,2 м2.
Підвал має окремий вхід з вулиці. В даний час будівля
знаходиться в незадовільному стані. Інженерне забезпе�
чення: опалення, система електропостачання, холодного во�
допостачання, каналізації демонтовані, пошкоджені стіни
та підлога.

Умови продажу:
умови подальшого використання об’єкта покупець вирішує

самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 19 810 грн., ПДВ — 3 962 грн.
Початкова вартість  продажу з урахуванням ПДВ —

23 772 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 377 гривень 20 копійок, що ста�

новить 10% від початкової  вартості об’єкта  приватизації,
вносяться на р/р №37310007000007 в УДК у Черкаській обла�
сті, 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 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 15 листопада 2004 року вклю�
чно.

Аукціон буде проведено 19 листопада 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 вихідних.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  зі знижкою на 30

відсотків електрокарбюраторної майстерні на шасі
ЗІЛ@157 держ.№94@97 ЧКК, що знаходиться на

балансі  ВАТ «Уманське АТП@17107»
(державна  власність)

Код за ЄДРПОУ: 03115407.
Адреса балансоутримувача: 20300, Черкаська обл., м.

Умань, вул. Вокзальна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску —1975, про�

біг —1960 км.  Автомобіль в задовільному стані, не розуком�
плектований, придатний до експлуатації, зберігається в за�
критому приміщенні. Недоліки: відсутня акумуляторна бата�
рея, незначні подряпини на кузові, автогума потребує заміни
в зв’язку з терміном та умовами зберігання,  потребує замі�
ни мастило в двигуні, в коробці передач і в мостах, необхідна
заміна сальників та втулок з гуми. Автомобіль потребує про�
ведення ремонтно�налагоджувальних робіт перед експлуа�
тацією.

Умови продажу:
умови подальшого використання об’єкта покупець вирішує

самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 4 998,00 грн., сума ПДВ —

999,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

5 997,60 грн.
Грошові кошти в розмірі 599 гривень 76 копійок, що стано�

вить 10% від початкової  вартості об’єкта  приватизації, вно�
сяться на р/р № 37310007000007 в УДК у Черкаській області,

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294@33@13
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МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Чер�
каській області.

 Плата за реєстрацію заяви  в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт 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 15 листопада  2004 року вклю�
чно.

Аукціон буде проведено 19 листопада 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: Регіональ�
не відділення Фонду державного майна України по Черка�
ській області, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185,
к.445, тел.: 37�30�90,  45�75�29, час роботи — з 8.00 до
17.00, крім вихідних.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі знижкою на
30 відсотків транспортного автомобіля ЗІЛ@131

держ. №94@95 ЧКК, що знаходиться на балансі ВАТ
«Уманське АТП@17107» (державна власність)

Код за ЗКПО балансоутримувача: 03115407.
Адреса балансоутримувача: 20300, Черкаська обл., м.

Умань, вул. Вокзальна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: рік випуску — 1975, про�

біг — 1413 км. Автомобіль та обладнання в задовільному
стані, не потребують заміни важливих вузлів, не розукомп�
лектовані, придатні до експлуатації. Автомобіль зберігаєть�
ся в закритому приміщенні.

Недоліки: відсутня акумуляторна батарея,  незначні по�
дряпини на кузові  автомобіля, автогума потребує заміни в
зв’язку з терміном та умовами зберігання, потребує заміни
мастило в двигуні, в коробці передач і в мостах, необхідна
заміна сальників та втулок з гуми. Автомобіль потребує про�
ведення ремонтно�налагоджувальних робіт перед експлуа�
тацією.

Умови продажу:
умови  подальшого використання об’єкта  покупець вирі�

шує самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 5 936,00 грн., ПДВ — 1 187,20

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

7 123,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 712 гривень 32 копійки, що

становить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації,
вносяться на рахунок № 37310007000007 УДК у Черкаській
області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ
по Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв — до 15 листопада 2004 року вклю�
чно.

Аукціон буде проведено 19 листопада 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: Регіональ�
не відділення Фонду державного майна України по Черка�
ській області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевчен�
ка, 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 знижкою

на 30 відсотків пересувної зарядної станції
ЕСБ@4@ВЗ на одновісному автопричепі ТАПЗ@755,

що знаходиться на балансі ВАТ
«Уманське АТП@17107»  (державна власність)

Код за ЄДРПОУ: 03115407.
Адреса балансоутримувача: 20300, Черкаська обл., м.

Умань, вул. Вокзальна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: станція призначена для

заряду та розряду кислотних та лужних акумуляторних бата�
рей в стаціонарних та польових умовах.

Технічні дані: потужність — номінальна  4,6 кВт, вид струму
— постійний, напруга номінальна — 115 в, струм номіналь�
ний — 40а. Режим роботи без дозаправки палива — 5 годин,
з дозаправкою палива — 24  години. Витрати палива не
більше 3,0 кг/годину; витрати мастила не більше 0,12
кг/годину. Паливний бак ємністю 20л.

Станція та обладнання в комплектності  в задовільному
стані, придатні до експлуатації,  не потребують ремонту, збе�
рігаються в закритому приміщенні.

 Недоліки: відсутні техпаспорт, формуляр, інша технічна до�
кументація, незначні подряпини на станції та автопричепі,

автогума потребує заміни в зв’язку з терміном та умовами
зберігання, потребують заміни сальники та втулки з гуми.
Станція потребує проведення  регламентних  робіт перед екс�
плуатацією.

Умови продажу:
умови подальшого використання об’єкта покупець вирішує

самостійно.
Вартість продажу без ПДВ —1 791,30 грн., ПДВ — 358,26

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

2 149 грн. 56 копійок.
Грошові кошти в розмірі 214 гривень 96 копійок, що стано�

вить 10% від початкової  вартості об’єкта  приватизації, вно�
сяться на р/р № 37310007000007 в УДК у Черкаській області,
МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черка�
ській області.

 Плата за реєстрацію заяви  в 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 15 листопада 2004 року вклю�
чно.

Аукціон буде проведено 19 листопада  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
вихідних.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі знижкою на

30 відсотків електростанції  ЕСД@10@ВС/230 на
одновісному автопричепі ТАПЗ@755,  що знаходиться

на баланс ВАТ «Уманське АТП@17107»
(державна власність)

Код за ЄДРПОУ: 03115407.
Адреса балансоутримувача: 20300, Черкаська обл., м. Умань,

вул. Вокзальна, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: електростанція повніс�

тю укомплектована, рік випуску —1974. Технічні дані: потуж�
ність — номінальна  10 кВт, вид струму — змінний трифазо�
вий, напруга 230в, струм номінальний — 31,5а. Режим робо�
ти — без дозаправки палива — не менше 4�х годин,  палив�
ний бак 28л, масло у картері 7,4 кг , дизель — 4 ч 8,5/11
чотиритактний, вихорекамерний.

Електростанція з обладнанням в комплектності придатна
до експлуатації, в задовільному стані,  зберігається в закри�
тому приміщенні, не потребує ремонту.

Умови продажу:
умови подальшого використання об’єкта покупець вирішує

самостійно.
Вартість продажу без ПДВ — 2 478,00 грн., сума ПДВ —

1 495,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

2 973,60 грн.
Грошові кошти в розмірі 297 гривень 36 копійок, що стано�

вить 10% від початкової  вартості об’єкта  приватизації, вно�
сяться на р/р № 37310007000007 в УДК у Черкаській області,
МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черка�
ській області.

  Плата за реєстрацію заяви  в 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 15 листопада 2004 року вклю�
чно.

Аукціон буде проведено 19 листопада 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 об�
ласті, 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.

м. СЕВАСТОПОЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ
о продаже по конкурсу пятиэтажного здания

бывшего общежития
Наименование объекта приватизации — пятиэтажное зда�

ние бывшего общежития, не вошедшего в уставный фонд
ОАО «Укртелеком», находящегося на его балансе.

Местонахождение объекта приватизации — г. Севастополь,
ул. Паршина, 2.

Сведения о строении и земельном участке — отдельно сто�

ящее пятиэтажное здание бывшего общежития коридорно�
го типа, находящееся в стадии реконструкции.

Площадь помещений — 5 341,70 м2; площадь основания —
1 215,20 м2; высота помещений — 2,90 м; строительный объ�
ем — 20 733 м3; общая площадь квартир после реконструк�
ции (согласно проекта) — 4 015,39 м2. Границы и право поль�
зования земельным участком не определены.

Балансодержателем объекта приватизации ОАО «Укрте�
леком» понесены затраты на реконструкцию объекта прива�
тизации, что составляет долю имущества негосударствен�
ной собственности.

Балансодержателем объекта приватизации ОАО «Укр�
телеком» закуплены столярные изделия (дверные  и оконные
блоки) для объекта приватизации.

Стоимость пятиэтажного здания бывшего общежития, ра�
сположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Паршина, 2, сос�
тавляет 1 521 700 гривень, (без учета НДС), в том числе:

доля имущества государственной собственности в объек�
те приватизации составляет 773 400,00 (семьсот семьдесят
три тысячи четыреста) гривень без учета НДС;

доля имущества негосударственной собственности в объ�
екте приватизации составляет 748 300 (семьсот сорок во�
семь тысяч триста) гривень без учета НДС.

Начальная цена продажи объекта приватизации сос@
тавляет 928 080,00 (девятьсот двадцать восемь тысяч
восемьдесят) гривень, в том числе НДС 154 680,00 (сто
пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят) гри@
вень.

Условия продажи.
1. Покупатель обязан завершить реконструкцию и ввес�

ти в эксплуатацию объект приватизации в течение трех
лет с момента нотариального удостоверения договора ку�
пли�продажи в качестве объекта жилищного фонда с пра�
вом использования помещений первого и второго этажей
в качестве объектов социально�административного наз�
начения в течение двух лет с момента ввода объекта в эк�
сплуатацию.

2. Собственник объекта приватизации обязан компенси�
ровать затраты балансодержателя (ОАО «Укртелеком») в раз�
мере 748 300,00 (семьсот сорок восемь тысяч триста) гривень
без учета НДС, путем выделения    квартир  в  объекте  при�
ватизации  для  работников  ОАО «Укртелеком» в трехмесяч�
ный срок после ввода объекта приватизации в эксплуата�
цию. Затраты балансодержателя (ОАО «Укртелеком») долж�
ны быть компенсированы собственником объекта привати�
зации равным количеством  однокомнатных  и  двухкомнат�
ных  квартир,  исходя  из сложившейся по итогам достройки
объекта приватизации средней цены одного квадратного мет�
ра объекта (без учета НДС).

3. Покупатель в случае изменения первоначального про�
филя использования объекта приватизации  обязан согла�
совать изменения градостроительных решений объекта в со�
ответствии с установленным законодательством порядке.

4.  Покупатель  обязан  оформить  право  пользования
земельным участком в течение одного года с момента нота�
риального удостоверения договора купли�продажи в соот�
ветствии с действующим законодательством.

5. Покупатель  обязан  обеспечить   соблюдение  противо�
пожарных, санитарных  и  экологических  норм  в  соответст�
вии  с  действующим законодательством.

6. При покупке объекта  приватизации НДС уплачивается в
соответствии с требованиями  действующего законодатель�
ства.

Победителем признается покупатель, предложивший на�
илучшие условия реконструкции и эксплуатации объекта. Во�
просы приватизации или аренды земельного участка поку�
патель решает самостоятельно в соответствии с действую�
щим законодательством. Проектно�сметная документация у
органа   приватизации отсутствует. Покупатель оплачивает
затраты  органа  приватизации  на  подготовку  объекта  к
приватизации.  Продавец  не  несет  ответственности  за
техническое состояние  объекта, а  также  за  состояние  его
конструктивных элементов. В  качестве  средств  платежа
используются денежные средства.  Одновременно  с  заяв�
лением  на  участие  в  конкурсе представляется план прива�
тизации объекта.

Денежные  средства  в размере  92  808,00  (девяносто две
тысячи восемьсот восемь)  гривень,  что составляет 10% от
начальной цены продажи объекта, вносятся   в банк УГК в г.
Севастополе, код  по ЕГРПОУ 20677058 ,  на  расчетный  счет
РО  ФГИУ  по  г.   Севастополю № 37313006000006,  МФО
824509.

Плата за регистрацию заявления  (17 гривень)  и   за
объект приватизации  вносятся  в  банк УГК  в  г.  Севастопо�
ле,  код по ЕГРПОУ 20677058,   на  расчетный  счет  РО  ФГИУ
по г.  Севастополю № 37185500900001, МФО 824509.

Заявления на участие в конкурсе подаются в РО ФГИУ
по г. Севастополю по адресу: 99008, г. Севастополь, пл.
Восставших,  6, каб. 17п   в течение 23 дней с момента
публикации в газете «Відомості приватизації».

Ознакомление с объектом проводится в период подачи за�
явления.

Конкурс проводится через 30 дней с момента публи@
кации информации в газете «Відомості приватизації»
по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, 6, каб. 16, в
10.00.

Телефон для справок (0692) 55�94�40.
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ГРУПА Ж

Приватизовано шляхом викупу

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Автомобіліст», що знаходиться на балан�

сі ВАТ «Миколаївбудтранс», за адресою: Березанський ра�
йон, с. Рибаківка. Приватизовано юридичною особою за
37 320 грн., у т. ч. ПДВ — 6 220,00 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку «Автомобіліст», що знаходиться на балансі

ВАТ «Бердичівське АТП�11837», за адресою: Голопристанський
район, с. Залізний Порт, вул. Морська, 34б. Приватизовано юри�
дичною особою за 46 701,60 грн., у т. ч. ПДВ — 7 783,60 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Табір праці та відпочинку, що знаходиться на балансі СТОВ
«Ониськово», за адресою: Комінтернівський район, с. Они�
ськове.

Аукціон
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Частина оздоровчого комплексу «Ювілейний», що знахо�
диться на балансі ДП оздоровчий комплекс «Ювілейний», за
адресою: Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Набе�
режна, 6.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА   РЕСПУБЛІКА   КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
Управління економіки м. Євпаторії про продаж

за некомерційним конкурсом об’єкта комунальної
власності — кіноконцертного залу «Отдых»

Назва об’єкта: кіноконцертний зал «Отдых».
Місцезнаходження об’єкта: 97400, м. Євпаторія, вул. Горь�

кого, 5.
Відомості про будівлю: окремо розташована будівля кінокон�

цертного залу площею 2 081,5 м2, у т. ч. площа забудови — 217,6
м2.

Кількість місць у глядацькому залі — 1 500.
Фактичне використання — кіноконцертний зал.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 250 000 грн.
ПДВ — 50 000 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 300 000 грн.
Грошові кошти, що становлять 10 відсотків початкової

вартості продажу — 30 000 грн.
Умови продажу та експлуатації.
Обов’язкове збереження існуючого профілю використан�

ня — кіноконцертний зал.
Здійснення впродовж 2 років реконструкції об’єкта з вне�

сенням у цей же термін інвестицій на цілі проведення рекон�
струкції і придбання устаткування для концертного залу в су�
мі не менш як 5 мільйонів гривень.

Збільшення кількості місць у залі для глядачів до 2 000.
Фінансування ремонту міського театру ім. Пушкіна шляхом

виділення коштів або будівельних матеріалів на суму 50,0
тис. грн. щорічно протягом 5 років.

Створення сучасної форми покрівельного покриття залу (на�
вісу), устаткування залу кріслами підвищеної комфортності,
ложами для почесних гостей, благоустрій гримувальних ду�
шовими кімнатами з гарячою водою, кімнатами відпочинку,
міні�баром для артистів і персоналу.

Дотримання санітарно�екологічних норм.
Відшкодування витрат з оцінки об’єкта в сумі 800 грн. у

термін, передбачений для оплати ціни продажу об’єкта.
Переможцем буде визнаний покупець, що запропонував

найвищу вартість продажу і найкращі умови подальшої екс�
плуатації об’єкта.

Надання земельної ділянки в довгострокову оренду (на тер�
мін не менш 10 років) у встановленому порядку.

Питання землекористування вирішується новим власни�
ком відповідно до чинного законодавства.

Засоби платежу за об’єкт приватизації для фізичних і юри�
дичних осіб — грошові кошти.

Реквізити для оплати:
плата за реєстрацію заяви на участь у конкурсі в сумі 17 грн.

вноситься на р/р № 37189020015123 у Управлінні Державного
казначейства в АРК, м. Сімферополь, МФО 824026, одержу�
вач — Управління економіки м. Євпаторії, ЗКПО 24861882.

Грошові кошти, що становлять 10 відсотків початкової ціни про�
дажу об’єкта, вносяться на р/р № 37329008001124 в Управлінні
Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь МФО 824026,
одержувач — Управління економіки м. Євпаторії, ЗКПО 24861882.

Конкурс відбудеться 19 листопада 2004 року об 11.00
за адресою: м. Євпаторія, пр. Леніна, 2.

Останній день приймання заяв на участь у конкурсі —11 лис�

топада 2004 р. Заяви приймаються за адресою: м. Євпато�
рія, вул. Д. Ульянова, 19а, к. 5.

Бізнес�плани учасників конкурсу приймаються 19 листо�
пада 2004 р. об 11.00 за адресою: м. Євпаторія, пр. Леніна, 2.

Ознайомлення з об’єктом здійснюється за адресою: м. Єв�
паторія, вул. Д. Ульянова, 19а, к. 5 по вівторках і четвергах з
14.00 до 17.00.

За довідками звертатися за телефоном: (06569) 3�13�69 з
8.00 до 17.00.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної форми
власності — їдальні, що не ввійшла до статутного

фонду ЗАТ «Бродівський «Агротехсервіс»
і знаходиться на його балансі

Назва об’єкта: їдальня.
Адреса об’єкта: вул. І. Богуна, 1, м. Броди Львівської обла�

сті, 80600.
Балансоутримувач: ЗАТ «Бродівський «Агротехсервіс», код

за ЄДРПОУ 3752717.
Адреса балансоутримувача: вул. І. Богуна, 1, м. Броди Львів�

ської області, 80600.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, що склада�

ється з двох частин: металевого павільйону площею 69,4 м2

та цегляної прибудови площею 38,6 м2. Загальна площа 108
м2; рік побудови 1973; земельна ділянка окремо не виділена.

Умови продажу.
1. Подальше використання за рішенням покупця.
2. 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.

3. Відчуження або передача об’єкта в оренду здійснюєть�
ся згідно з чинним законодавством, із збереженням умов, на
яких він був придбаний.

4. До повного розрахунку за об’єкт новий власник не має
права відчужувати об’єкт чи передавати в заставу.

Питання землевідведення вирішується новим власником
згідно з чинним законодавством.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 644,00 грн.
ПДВ — 928,80 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 5 572,80 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 557,28 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37310009000186 в банку УДК у Львівській області, код банку
825014, одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, код за  ЄДРПОУ 20823070.

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

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 47 днів після публікації в
газеті «Відомості приватизації» в кімнаті № 5 за адресою:
вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів.

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні лазні (знижка на 30%)

Назва об’єкта: лазня (діюча).
Адреса: Хмельницька обл., Волочиський р�н, смт Нарке�

вичі, вул. К. Маркса, 12.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ

«Наркевицький цукровий завод».
Призначення об’єкта: надання соціально�побутових послуг.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля зага�

льною площею — 201 м2, земельна ділянка окремо під будів�
лю не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 25 705 грн., ПДВ — 5 141
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
30 846 грн.

Умови продажу:
відшкодування витрат, пов’язаних із виготовленням техні�

чної документації;
збереження профілю протягом 5 років;
покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмови�

вся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі�
продажу, грошові кошти в розмірі 3 084 грн. 60 коп., що
становить 10% від початкової вартості продажу об’єкта, не
повертаються.

Аукціон буде проведено 6 грудня 2004 року об 11@й  год.
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, у Регіо@
нальному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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

Грошові кошти в розмірі 3 084 грн. 60 коп., що становить
10% від початкової ціни продажу, перераховуються до Регіо�
нального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 у 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 Хмельницький області, м. Хмельниць�
кий, вул. Соборна, 75, тел. 79�56�16.

В інформаційному повідомленні про продаж на аукці�
оні об’єкта соціальної сфери — клубу, що перебуває на
балансі ВАТ «Дрогобицький «Агротехсервіс», розташо�
ваному за адресою: м. Дрогобич, вул. Стрийська, 266,
опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від
13.10.2004 № 40 (328), п. 1 умов продажу слід читати:

«1. Можливе перепрофілювання об’єкта з метою за�
доволення соціально�побутових або соціально�
культурних потреб населення».

Далі за текстом.

ГРУПА Е

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні державної частки (50,4%)

в статутному капіталі ТОВ «Буковинаінтур»
Назва об’єкта: державна частка (50,4%) в статутному капі�

талі ТОВ «Буковинаінтур».
Адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 4.
Балансоутримувач: ТОВ «Буковинаінтур», м. Чернівці, вул.

Червоноармійська, 4.
Код за ЄДРПОУ: 05290758.
Інформація про об’єкт: призначення об’єкта: основним

предметом діяльності товариства згідно зі статутом є:
екскурсійна діяльність; здійснення транспортно�

експедиційного обслуговування населення та підприємств;
інформаційно�консультативні послуги; організація масового
та оздоровчо�спортивного туризму (самодіяльний туризм);
організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів
та іноземних туристів в Україні (внутрішній туризм, міжнарод�
ний туризм); організація туристичних поїздок за межі Укра�
їни (зарубіжний туризм).

Баланс активів і пасивів товариства станом на 30.06.2004
(тис. грн.) — 223,5.

Дебіторська заборгованість станом на 30.06.2004 (тис. грн.)
— 9,9.

Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2004 (тис.
грн.) — 80,7.

Чисельність працюючих станом на 30.06.2004 (чол.) — 16.
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу: 2002 р. — (�0,065);

2003 р. — (�0,017).
Вартість без ПДВ: 122 069 грн. Сума ПДВ: 24 413,8 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ —

146 482,80 грн.
Умови продажу:
засоби платежу — грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 14 648,28 грн. (чотирнадцять ти�

сяч шістсот сорок вісім грн.  28 коп.), що становить 10% від
початкової ціни продажу державної частки та реєстраційний
внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму дохо�
дів громадян (17,00 грн.) вносяться заявником за окремими
платіжними дорученнями на р/р № 37310501800001 Управ�
ління Державного казначейства України в Чернівецькій об�
ласті, МФО 856135, код за ЄДРПОУ 21432643, одержувач: Ре�
гіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації ці@
єї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11@й
годині в приміщенні філії «Чернівецький аукціонний
центр ДАК «НМАЦ» за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Ко@
билиці, 21а.

Ознайомитися з об’єктом можна щодня за місцем його
знаходження.

Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються організатором
аукціону — філія «Чернівецький аукціонний центр ДАК «На�
ціональна мережа аукціонних центрів» за адресою: м. Черні�
вці, вул. Л. Кобилиці, 21а.

Телефони: 55�44�13, 55�40�23.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —

3 дні до дня проведення аукціону.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за тел.

55�42�17.
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НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА  Д

Приватизовано шляхом
продажу на аукціоні

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок № 25/2, що знаходиться на балансі СТОВ

«Мир», за адресою: Донецька обл., м. Харцизськ, с. Зуївка,
вул. Миру. Приватизовано фізичною особою за 2 543,31 грн.,
у т. ч. ПДВ — 423,89 грн.

Житловий будинок № 25/4, що знаходиться на балансі СТОВ
«Мир», за адресою: Донецька обл., м. Харцизськ, с. Зуївка,
вул. Миру. Приватизовано фізичною особою за 1 397,39 грн.,
у т. ч. ПДВ — 232,90 грн.

Житловий будинок № 25/5, що знаходиться на балансі СТОВ
«Мир», за адресою: Донецька обл., м. Харцизськ, с. Зуївка,
вул. Миру. Приватизовано фізичною особою за 1 543,43 грн.,
у т. ч. ПДВ — 257,24 грн.

Житловий будинок № 25/6, що знаходиться на балансі СТОВ
«Мир», за адресою: Донецька обл., м. Харцизськ, с. Зуївка,
вул. Миру. Приватизовано фізичною особою за 1 793,51 грн.,
у т. ч. ПДВ — 298,92 грн.

Аукціон за методом зниження ціни лота

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Школа, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Боб�

ровицький р�н, с. Осокорівка, вул. Конторська, 3а. Привати�
зовано юридичною особою за 9 558 грн., у т. ч. ПДВ — 1 593
грн. (під розбирання).

Пропонуються до продажу

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні 9@поверхового

72@квартирного житлового будинку (будівельний № 30)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 08563079.
Назва об’єкта: 9�поверховий 72�квартирний житловий бу�

динок (будівельний № 30), що знаходиться на балансі Дер�
жавної виробничої фірми «Добропілляшахтобуд».

Адреса об’єкта: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, мікро�
район № 8.

Ступінь будівельної готовності — 36 %.
Відомості про об’єкт: виконано: земельні роботи — 100%,

фундамент — 100%, стіни та перекриття підвалу — 100%,
зведено стіни 1—3 поверхів, панелі перекриття — 42%.

Будівництво припинено у 1996 році.
Загальна площа земельної ділянки — 0,12 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 231 177 грн.; ПДВ —

46 235,40 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 277 412,40 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввес�

ти об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років від дати нота�
ріального посвідчення договору купівлі�продажу.

2. В річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будів�
ництва та введення об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р №37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 27 742 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати�
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у До�
нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Ре�
гіональне відділення ФДМУ  по Донецькій області.

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

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

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304�75�27.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж під розбирання на аукціоні

одноквартирного житлового будинку № 4,
що знаходиться на балансі СТОВ ім.118@ти

(ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00697018.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 4, що

знаходиться на балансі СТОВ ім.118�ти.
Адреса: 86184, Донецька обл., м. Макіївка, Совєтський р�н,

с. Нижня Кринка.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано — монтаж бетон�

них блоків фундаменту, стіни із залізобетонних панелей, пе�
рекриття із залізобетонних плит, частково — покрівля з ши�
феру. Будівництво здійснювалось з 1992 до 1995 р.

Ступінь будівельної готовності — 49,2%.
Загальна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 049,49 грн., ПДВ —

209,89 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 1 259,38 грн.
Умови продажу.
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в

належний стан протягом двох років після укладення договору
купівлі�продажу.

2. Забезпечити додержання правил техніки безпеки та са�
нітарно�екологічних норм, передбачених законодавством
України.

3. Здати земельну ділянку місцевим органам самовряду�
вання з додержанням умов здачі.

4. Покупець має право придбати земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт тільки під забудову.

5. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, на термін розбирання об’єкта та до
здійснення повних розрахунків за придбаний об’єкт.

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. вноситься на р/р
№ 37187561900001 банку УДК у Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у сумі 126 грн., що становить 10% від почат�
кової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк УДК у
Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення Фон�
ду держмайна України по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати�
зації вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р №
37186562900001, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач
— Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.

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

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

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
за тел. (062) 304�75�27.

МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання

житлових будинків
Назва об’єкта: житлові будинкі, які знаходяться на балансі

СТОВ «Новогригорівське».
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., Миколаївський р�н, с.

Новогригорівка.

№ Місце# Номер Ступінь Вартість Сума Початкова Грошові кошти
пор. знаходження будинку будівельної продажу ПДВ, вартість (10% від

готовності, об’єкта грн.   продажу  (з початкової
%   без ПДВ, урахуванням   вартості

грн. ПДВ), грн. продажу )
 грн.

1 вул. Тюленіна 2#поверхо# 30 1 250 250 1 500 150
вий житло#

вий будинок

з господар#

ськими спо#

рудами

2 вул. Тюленіна №2 40 320 64 384 38,4
3 вул. Тюленіна №3 40 450 90 540 54
4 вул. Тюленіна №15 40 350 70 420 42
5 вул. Тюленіна №16 40 570 114 684 68,4
6 вул. Гагаріна №14 20 550 110 660 66
7 вул. Громової №13 20 350 70 420 42
8 вул. Громової №12 20 560 112 672 67,2
9 вул. Громової №10 40 240 48 288 28,8
10 вул. Громової №8 40 540 108 648 64,8

Умови продажу: розібрати об’єкт строком до одного року
з моменту перехода до покупця права власності на об’єкт;
передати земельну ділянку з додержанням умов здачі
відповідному органу місцевого самоврядування протягом
одного року після розбирання об’єкта; заборона відчуження
об’єкта на термін його розбирання; забезпечити
дотримання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час
розбирання об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184003000049 в Управлінні Державного
казначейства у Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ
20917284.

Грошові кошти, що становить 10% від початкової вартості
продажу об’єкта, вносяться на рахунок р/р № 37318006000049,
в Управлінні Державного казначейства у Миколаївській
області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, в конференц@залі Регіонального відділення ФДМУ
по Миколаївській області об 11.00.

Прийняття заяв для участі в аукціоні здійснюється з 8.00
до 17.00 і закінчується за три дні до початку аукціону.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Миколаївська
обл, Миколаївський район, с. Новогригорівка.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду держмайна України по Миколаївській
області, 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6�й поверх,
кімн.12, тел.: (0512) 47�03�81, 47�84�59.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні повторно котельні
(із знижкою початкової вартості на 30%)

Назва об’єкта: котельня, що знаходиться на балансі ВАТ
«Дніпробугводбуд».

Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Очаків.
Відомості про об’єкт: будівля котельні, будівля хім. підго�

товки, насосний розчинний вузол — каркас будівель з стіно�
вих панелей на блочному фундаменті перекрито плитами;
резервуар з залізобетонних плит; будівля мазутної насосної
станції — цегляна будівля.

Ступінь будівельної готовності: 30%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 26 740 грн., ПДВ —

5 348 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

32 088 грн.
Умови продажу: завершити будівництво без збереження

профілю та ввести об’єкт в експлуатацію протягом 5 років
від дати нотаріального посвідчення договору купівлі�про�
дажу; забороняється відчуження об’єкта до моменту завер�
шення будівництва та введення його в експлуатацію; за�
безпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час добудови
та подальшого введення в експлуатацію; оформлення доку�
ментації на право землекористування здійснюється покуп�
цем в установленому законодавством порядку; покупцю
об’єкта може надаватися розстрочка платежу, згідно з за�
конодавством.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184003000049 в УДК у Миколаївській області, МФО
826013,ЄДРПОУ 20917284.

Грошові кошти в сумі 3 209 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, вносяться на р/р
№ 37318006000049 в Управлінні Державного казначей�
ства у Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ
20917284.

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

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 3
дні до початку аукціону. Заяви приймаються з 8.00 до 17.00 та
подаються уповноваженою особою підприємства особисто.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Миколаївсь�
ка обл., м. Очаків.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду держмайна України по Миколаївській об�
ласті, 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20 , кімн.12, тел.: (0512)
47�03�81, 47�84�59.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання на аукціоні  житлового
будинку (із знижкою початкової вартості на 30%)

Назва об’єкта: житловий будинок, який знаходиться на
балансі ВАТ «Вознесенська агропромтехніка».

Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул.
Зоряна.

Відомості про об’єкт: виконано — буто�бетонний фунда�
мент, стіни будинку з силікатної цегли до рівня перекриття,
приміщення підвалу не перекрито плитами.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки
0,18 га.

Ступінь будівельної готовності: 20%.
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Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 235,2 грн., ПДВ —
47 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
282,2 грн.

Умови продажу: розібрати об’єкт строком до одного року з
моменту переходу до покупця права власності на об’єкт; пе�
редати земельну ділянку з додержанням умов здачі відпові�
дному органу місцевого самоврядування протягом одного року
після розбирання об’єкта; заборона відчуження об’єкта на
термін його розбирання; забезпечити дотримання вимог еко�
логічної безпеки, охорони навколишнього природного сере�
довища під час розбирання об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184003000049 в Управлінні Державного казначей�
ства у Миколаївській області , МФО 826013, ЄДРПОУ
20917284.

Грошові кошти в сумі 29 грн., що становить 10% від почат�
кової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок р/р №
37318006000049, в Управлінні Державного казначейства у
Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.

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

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні — 3
дні до початку аукціону. Заяви приймаються з 8.00 до 17.00 та
подаються уповноваженою особою підприємства особисто.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Миколаївсь�
ка обл., м. Вознесенськ, вул. Зоряна.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду держмайна України по Миколаївській об�
ласті, 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6�й  поверх, кімн.12,
тел.: (0512) 47�03�81, 47�84�59.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні житлового будинку № 3

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — жит�
ловий будинок № 3.

Адреса: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Зелена, 6.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства�балансоутримува�

ча: 03119345, ВАТ «Славутське АТП 16845», Хмельницька обл.,
м. Славута, вул.Леніна, 89.

Характеристика об’єкта: по будівлі виконаний фундамент
та кладка з блоків цокольної частини будинку без перекрит�
тя.

Ступінь будівельної готовності: 10%.
Земельна ділянка: 0,06 га.
Будівництво здійснювалось протягом  1995—1996 років.
Проектно�кошторисна та виконавча документація на об’єкт

незавершеного будівництва відсутня.
Вартість об’єкта — 24 126,60 грн., ПДВ — 4 825,32 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

28 951,92 грн.
Умови продажу: добудова об’єкта протягом п’яти років;

забезпечення санітарних та екологічних норм експлуатації
об’єкта; заборона продажу об’єкта до моменту завершення
будівництва та введення його в експлуатацію; оформлення
документації на право землекористування здійснюється по�
купцем в установленому законодавством порядку.

Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовив�
ся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі�
продажу, грошові кошти в розмірі 2 895,19 грн., що становить
10% від початкової вартості продажу об’єкта, не повертають�
ся.

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

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

Грошові кошти в розмірі 2 895,19 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують�
ся до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій об�
ласті, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку
УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

Аукціон буде проведено 30 листопада 2004 року об
11.00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел. (242) 2�17�74.
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% під’їзних колій Черкаського
торговельного підприємства «Госпсервіс»

(комунальна власність)
Адреса: м. Черкаси, вул. Першотравнева, 74.

Земельна ділянка за під’їзними коліями згідно з держав�
ним актом на право користування землею Серії Б №015639,
реєстраційний №38 закріплена в постійне користування зе�
мельна ділянка площею 2,43 га.

Відомості про об’єкт: під’їзні залізничні колії від стрілки
до тупика мають довжину 290 м, будувались наприкінці
80�х років. Ступінь будівельної готовності — 86%. Не вико�
нані роботи: планування та влаштування території, уста�
новка дорожніх знаків, снігових щитів, замість рейок Р65
фактично укладені Р43, необхідна організація поверхнево�
го відведення, зв’язку та сигналізації. З моменту припи�
нення будівельних робіт на ділянці не проводились про�
філактичні та ремонтні роботи. Рейки встановлені на бе�
тонних та дерев’яних шпалах. Близько 10 відсотків дере�
в’яних шпал підлягають заміні. Крім того, знято дві рейки
довжиною 6 погонних метрів, 540 болтів та 270 металевих
пластин під болти. Практично по всій довжині під’їзна за�
лізнична колія густо заросла травою та чагарником, зруй�
новані відкоси земляного полотна.

Умови продажу: ввести в експлуатацію об’єкт та здійсни�
ти благоустрій території протягом п’яти років з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі�продажу; не
відчужувати об’єкт до завершення будівництва та введення
його в експлуатацію; до завершення будівництва забезпе�
чити виконання санітарних та екологічних норм згідно з чин�
ним законодавством; питання користування, оренди або
викупу земельної ділянки вирішується новим власником
самостійно в порядку, встановленому чинним законодав�
ством.

Вартість продажу без ПДВ — 17 591 грн., сума ПДВ —
3 518,20 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
21 109,20 грн.

Грошові кошти в розмірі 2 110,92 грн., що становить 10%
вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37329010000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37182008000007 в УДК у Черкаській області, МФО
854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській
області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати�
зації вносяться на р/р № 37181009000007 в УДК у Черкаській
області, МФО 854018, код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ
по Черкаській області.

Термін прийняття заяв — до 15 листопада 2004 року включ�
но.

Аукціон буде проведено 19 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 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.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні  вбудовано@прибудованого

приміщення магазину  до житлового будинку
філії № 3 — Уманської спеціалізованої бази

ВАТ «Украготех» (державна власність)
Код за ЗКПО:00913870.
Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул., Вокзальна, 1.
Призначення об’єкта: надання торговельно�побутових

послуг.
Склад основних об’єктів: роботи по будівництву об’єкта

проводились протягом 1994 року.
Вбудовано�прибудоване приміщення магазину до житло�

вого 5�поверхового будинку знаходиться в промисловій зоні
м. Умані, (районі ГРС та тепличного комбінату).

Фундаменти бетонні стрічкові, стіни цегляні, фасад пошту�
катурено. Перекриття залізобетонне. Покрівля рулонна по
утеплювачу. Елементи будівлі знаходяться в задовільному
стані.

В приміщеннях не виконані оздоблювальні роботи, не�
облаштована підлога та внутрішні дверні проєми, відсутня
розводка опалення, водопроводу, каналізації, електропоста�
чання.

Площа приміщень 357,73 м2.
Фізичний знос 55 відсотків. Об’єкт належить до першої

групи капітальності.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо

не виділена.
Умови продажу: можлива зміна профілю об’єкта; протягом

одного року з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі�продажу здійснити відповідні дії щодо переоформ�
лення прав забудовника на об’єкт приватизації; завершити
будівництво у нормативні строки, передбачені проектно�кош�
торисною документацією, але не пізніше 5 років з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі�продажу; не
відчужувати об’єкт до завершення будівництва та введення
його в експлуатацію; до завершення будівництва об’єкта до�
тримуватись нормативних актів з питань охорони праці, са�
нітарії та охорони навколишнього середовища; питання ко�

ристування, оренди або викупу земельної ділянки вирішуєть�
ся новим власником самостійно в порядку, встановленому
чинним законодавством.

Вартість продажу без ПДВ — 78 233 грн., сума ПДВ —
15 646,60 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
93 879,60 грн.

Грошові кошти в розмірі 9 387,96 грн, що становить 10%
вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37310007000007 в УДК в Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській об�
ласті.

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 15 листопада 2004 року включ�
но.

Аукціон буде проведено 19 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 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.

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів ОНБ

1. Назва об’єкта: 60@квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Борзна, вул. Ен�

гельса, 25.
Характеристика об’єкта: будівля складається з двох блоків

розміром 44х14м. По двох блоках викопані підвальні при�
міщення з залізобетонних блоків та перекриті залізобетон�
ними плитами. Перший поверх зведений з червоної цегли і
перекритий плитами на 5%. Загальна будівельна го!
товність10%.

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на дода�
ну вартість — 86 584 грн.

Податок на додану вартість — 17 316,8 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 103 900,8 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу: під добудову протягом трьох років після

підписання договору купівлі�продажу, без збереження про�
філю; заборона продажу до моменту завершення будівницт�
ва та введення в експлуатацію, забезпечення вимог екологі�
чної безпеки, охорони навколишнього природного середо�
вища під час добудови об’єкта; протягом року з моменту підпи�
сання договору купівлі�продажу оформити право забудов�
ника на об’єкт та виготовити проектну документацію на закі�
нчення будівництва; розстрочка платежу згідно з чинним за�
конодавством; покупець самостіно вирішує питання земле�
відведення.

Застава: грошові кошти в розмірі 10 391 грн.
2. Назва об’єкта: дільнича будівельна база.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ічнянський р�н, смт

Парафіївка, вул. Леніна, 127а.
Характеристика об’єкта: база для виробництва бетону та

розчину. Збудовано склад з бетонних блоків та червоної цег�
ли з 4 металевими воротами. Забетонована площадка для
зберігання матеріалів площею 0,26 га. На 80% змонтована
бетонозмішувальна установка. Поруч проходять мережі елек�
тропостачання та асфальтована дорога загального користу�
вання. Площа земельної ділянки 2,26 га. Загальна будівельна
готовність об’єкта 35%.

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на дода�
ну вартість — 8 379,94 грн.

Податок на додану вартість — 1 675,99 грн.;
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

10 055,93 грн.
Умови продажу: під розбирання, демонтаж об’єкта, про�

ведення рекультивації землі до 01.12.2005, передача по
акту приймання�передачі органу місцевого самоврядуван�
ня та забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього природного середовища під час розбирання
об’єкта; розстрочка платежу згідно з чинним законодав�
ством.

Застава: грошові кошти в розмірі 1 006 грн.
3. Назва об’єкта: склад.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Бахмацький р�н, смт

Батурин, вул. Гетьманська, 162.
Характеристика об’єкта: об’єкт зведений із залізобетон�

них плит, дах з бітумним покриттям, ворота металеві. Кана�
лізація, тепло�, газо�, електро�, водопостачання відсутнє.
Об’єкт знаходиться на території ПП «БАЛУТІ ГРУП».

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 69 703
грн.

Податок на додану вартість — 13 940,6 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

83 643,6 грн.
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Умови продажу: засоби платежу — грошові кошти; під до�
будову протягом трьох років після підписання договору
купівлі�продажу, без збереження профілю; протягом року з
моменту підписання договору купівлі�продажу оформити
право забудовника на об’єкт та виготовити проектну доку�
ментацію на закінчення будівництва; заборона продажу до
моменту завершення будівництва та введення в експлуата�
цію, забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього природного середовища під час добудови
об’єкта; розстрочка платежу згідно з чинним законодавством;
покупець самостійно вирішує питання землевідведення з ПП
«БАЛУТІ ГРУП».

Застава: 8 365 грн.
4. Назва об’єкта: крита стоянка для транспорту з зап@

равною станцією.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Бахмацький р�н, смт

Батурин, вул.Гетьманська, 162.
Характеристика об’єкта: виконано стіни з залізобетонних

блоків, перегородки, дах та встановлені металеві ворота. Ка�
налізація, тепло�, газо�, електро�, водопостачання відсутнє.
Об’єкт знаходиться на території ПП «БАЛУТІ ГРУП».

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на дода�
ну вартість — 78 918 грн.

Податок на додану вартість — 15 783,6 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

94 701,6 грн.
Умови продажу: добудова об’єкта без збереження про�

філю протягом трьох років після підписання договору купівлі�
продажу; протягом року з моменту підписання договору
купівлі�продажу оформити право забудовника на об’єкт та
виготовити проектну документацію на закінчення будівницт�
ва; заборона продажу до моменту завершення будівництва
та введення в експлуатацію, забезпечення вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища
під час добудови об’єкта; розстрочка платежу згідно з чин�
ним законодавством; покупець самостіно вирішує питання
землевідведення з ПП «БАЛУТІ ГРУП».

Застава: грошові кошти в розмірі 9 471 грн.
5. Назва об’єкта: хлібозавод.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул.

Вокзальна, 26.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входить: вироб�

ничий корпус, адміністративно�побутовий корпус, перехід,
склад солі, господарський склад, фундамент під трубу, туа�
лет та невстановлене обладнання.

1. Виробничий корпус розміром 40х40м з червоної цегли,
перекритий плитами, виконані внутрішні перегородки, май�
данчики з навісами та змонтовано 8 ємкостей для борошна.
Будівельна готовність виробничого корпусу 30 %.

 2. Адміністративно�побутовий корпус: двоповерхове при�
міщення з червоної цегли, перекрито залізобетонними пли�
тами, дах вкритий руберойдом, виконані внутрішні роботи.
Будівельна готовність 65%.

3. Перехід: одноповерхове приміщення з червоної цегли,
перекрите залізобетонними плитами. Будівельна готовність
50 %.

4. Склад солі: одноповерховий будинок з червоної цегли,
дах перекритий залізобетонними плитами. Будівельна го!
товність 50%.

5. Господарський склад: одноповерховий з червоної цегли,
перекритий залізобетонними плитами. Будівельна готовність
90%.

6. Трансформаторна підстанція: двоповерхове приміщен�
ня з червоної цегли розміром 5,5х5 м, перекрите залізобе�
тонними плитами, без обладнання. Будівельна готовність
60%.

7. Фундамент під димову трубу — залізобетонний моноліт.
8. Туалет з білої цегли, вкритий шифером.
9. Невстановлене обладнання — 15 бункерів та 4 баки.
Загальна будівельна готовність об’єкта — 40 %.
Площа земельної ділянки 1,27 га.
Вартість продажу об’єкта без урахування податку на дода�

ну вартість: 1 027 301,4 грн.
Податок на додану вартість — 205 460,28 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

1 232 761,68 грн.
Умови продажу:  під добудову без збереження профілю

протягом чотирьох років після підписання договору купівлі�
продажу; протягом року з моменту підписання договору
купівлі�продажу оформити право забудовника на об’єкт та
виготовити проектну документацію на закінчення будівницт�
ва; заборона продажу до моменту завершення будівництва
та введення в експлуатацію, забезпечення вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища
під час добудови об’єкта; розстрочка платежу згідно з чин�
ним законодавством.

Застава: 123 277 грн.
Застава: грошові кошти, що становить 10% від початкової

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 6 грудня 2004 року.

Аукціон відбудеться 10 грудня 2004 р. об 11@й годині
за адресою: м. Чернігів,вул.Київська,14а.

Додаткову інформацію по об’єктах можна отримати в Ре�
гіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за ад�
ресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел.
17�63�02 з 8�й до17�й год. (крім вихідних).

Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота

ДОНЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни

лота 14@поверхового 63@квартирного
збірно@монолітного житлового будинку № 34

Назва об’єкта — 14�поверховий 63�квартирний збірно�
монолітний житловий будинок № 34, що знаходиться на ба�
лансі ВАТ «Костянтинівський металургійний завод».

Адреса об’єкта — 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка,
вул. Громова.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00191141.
Адреса балансоутримувача: 85101, Донецька обл., м. Кос�

тянтинівка, вул. Леніна, 172.
Площа земельної ділянки — 1,05 га. Ступінь будівельної

готовності — 19%.
Відомості про об’єкт — закінчено монолітний залізобетон�

ний ростверк, кладка стін підвалу, зроблено збірно�моно�
літний каркас житлового будинку з першого до четвертого
поверху, зроблена кладка стін з цегли та монтаж плит пере�
криття з першого до четвертого поверху.

Вартість об’єкта без ПДВ — 37 012 грн.
ПДВ — 7 402,4 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ –

44 414,4 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу: можлива зміна первісного призначення

об’єкта; покупець зобов’язаний завершити будівництво та
ввести об’єкт в експлуатацію протягом 3 років від дати нота�
ріального посвідчення договору купівлі�продажу; заборо�
няється продаж об’єкта та земельної ділянки, на якій він роз�
ташований, до завершення будівництва та введення об’єкта
в експлуатацію; покупець зобов’язаний забезпечити дотри�
мання правил техніки безпеки, санітарних та екологічних
норм, передбачених законодавством.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК у
Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245,
р/р № 37187561900001, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 4 441,44 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37313008000034 в банк УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати�
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК в До�
нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одер�
жувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Ук�
раїни по Донецькій області.

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

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання на аукціоні за методом

зниження ціни лота — клубу, що знаходиться
на балансі ВАТ «Курдюмівський завод

кислототривких виробів»
Назва об’єкта — клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Кур�

дюмівський завод кислототривких виробів».
Адреса об’єкта: 85285, Донецька обл., м. Дзержинськ, с.

Курдюмівка.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00293545.
Адреса балансоутримувача — 85285, Донецька обл., м.

Дзержинськ, с. Курдюмівка.
Земельна ділянка — 1 га.
Ступінь будівельної готовності — 7%.
Відомості про об’єкт — виконані роботи по нульовому цик�

лу загальнобудівельних робіт: фундамент — збірні залізобе�
тонні блоки.

Вартість об’єкта без ПДВ — 6 086 грн.
ПДВ — 1 217,2 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

7 303,2 грн. без вартості земельної ділянки.

Умови продажу: розібрати об’єкт та привести будівель�
ний майданчик в належний стан протягом одного року після
укладення договору купівлі�продажу; здати земельну ділян�
ку місцевим органам самоврядування з додержанням умов
здачі; забезпечити дотримання правил техніки безпеки,
санітарних та екологічних норм, передбачених законодав�
ством України; заборона продажу об’єкта на термін роз�
бирання та до моменту здійснення покупцем повних роз�
рахунків за придбаний об’єкт; покупець має право прид�
бати земельну ділянку, на який розташовано об’єкт, тільки
під забудову.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК
у Донецькій області,  МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, р/р № 37187561900001, одержувач: Регіональ�
не відділення Фонду державного майна України по До�
нецькій області.

 Грошові кошти в розмірі 730,32 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313008000034 в банк УДК в Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій
області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати�
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК в До�
нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одер�
жувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Ук�
раїни по Донецькій області.

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

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання на аукціоні за методом
зниження ціни лота — одноквартирного житлового

будинку № 5, що знаходиться на балансі
СТОВ ім.118@ти

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00697018.
Назва об’єкта — одноквартирний житловий будинок № 5,

що знаходиться на балансі СТОВ ім.118�ти.
Адреса: 86184, Донецька обл., м. Макіївка, Совєтський р�н,

с. Нижня Кринка.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано — монтаж бетон�

них блоків фундаменту, стіни із залізобетонних панелей,
перекриття із залізобетонних плит, покрівля з шиферу (час�
тково демонтована). Будівництво здійснювалось з 1992 до
1995 р.

Ступінь будівельної готовності — 52%.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 797,56 грн., ПДВ —

559,51 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 3 357,07 грн.
Умови продажу.
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в

належний стан протягом двох років після укладення договору
купівлі�продажу.

2. Забезпечити додержання правил техніки безпеки та са�
нітарно�екологічних норм, передбачених законодавством Ук�
раїни.

3. Здати земельну ділянку місцевим органам самовряду�
вання з додержанням умов здачі.

4. Покупець має право придбати земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт, тільки під забудову.

5. Забороняється продаж об’єта та земельної ділянки, на
якій він розташований, на термін розбирання об’єкта та до
здійснення повних розрахунків за придбаний об’єкт.

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. вноситься на р/р
№ 37187561900001 банку УДК в Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у сумі 336 грн., що становить 10% від почат�
кової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк УДК в
Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення Фон�
ду держмайна України по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива�
тизації вносяться в банк УДК в Донецькій області на р/р
№ 37186562900001, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одер�
жувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій об�
ласті.

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

Аукціон буде проведено на 34@й день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00,
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13, на
Товарній біржі «Феміда».

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

 Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
за тел. (062) 304�75�27.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання, на аукціоні за методом

зниження ціни лота – одноквартирного житлового
будинку № 6, що знаходиться на балансі

СТОВ ім.118@ти
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00697018.
Назва об’єкта — одноквартирний житловий будинок №6,

що знаходиться на балансі СТОВ ім.118�ти.
Адреса: 86184, Донецька обл., м. Макіївка, Совєтський р�н,

с. Нижня Кринка.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано – монтаж бетон�

них блоків фундаменту, стіни із залізобетонних панелей, пе�
рекриття із залізобетонних плит, покрівля з шиферу (частко�
во демонтована). Будівництво здійснювалось з 1992  до
1995 р.

Ступінь будівельної готовності — 52%.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 797,56 грн., ПДВ —

559,51 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ – 3 357,07 грн.
Умови продажу.
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в

належний стан протягом двох років після укладення договору
купівлі�продажу.

2. Забезпечити додержання правил техніки безпеки та са�
нітарно�екологічних норм, передбачених законодавством Ук�
раїни.

3. Здати земельну ділянку місцевим органам самовряду�
вання з додержанням умов здачі.

4. Покупець має право придбати земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт, тільки під забудову.

5. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, на термін розбирання об’єкта та до
здійснення повних розрахунків за придбаний об’єкт.

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. вноситься на р/р
№ 37187561900001 банку УДК в Донецькій області, МФО
834016, ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у сумі 336 грн., що становить 10% від почат�
кової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк УДК в
Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення Фон�
ду держмайна України по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива�
тизації вносяться в банк УДК в Донецькій області на р/р
№ 37186562900001, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, одер�
жувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій об�
ласті.

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

Аукціон буде проведено на 34@й день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00,
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13, на
Товарній біржі «Феміда».

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
за тел. (062) 304�75�27.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
лота — котеджу № 1 мікрорайону «Перспектива»

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01125732.
Назва об’єкта — котедж № 1 мікрорайону «Перспектива»,

що знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплав�
ство».

Адреса об’єкта: м. Маріуполь, Приморський район, вул.
В. М. Цибулько.

Ступінь будівельної готовності — 44%.
Виконано: триповерховий житловий 12�квартирний буди�

нок на стрічковому фундаменті, стіни — пінобетонні плити,
перекриття — залізобетонні плити, покрівля — черепиця, є
підвал. Сантехнічні, електротехнічні та оздоблювальні робо�
ти не виконувались.

Будівництво припинено у 1998 році.

Загальна площа об’єкта – 1 556,6 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 225 247,50 грн., ПДВ

— 45 049,50 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 270 297 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввес�

ти об’єкт в експлуатацію протягом  п’яти років від дати нота�
ріального посвідчення договору купівлі�продажу.

2. В річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будів�
ництва та введення об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р №37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 27 030 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати�
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у До�
нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Ре�
гіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.

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

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

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304�75�27.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
лота — котеджу № 2 мікрорайону «Перспектива»

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01125732.
Назва об’єкта — котедж № 2 мікрорайону «Перспектива»,

що знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплав�
ство».

Адреса об’єкта: м. Маріуполь, Приморський район, вул.
В. М. Цибулько.

Ступінь будівельної готовності — 44%.
Виконано: триповерховий житловий 12�квартирний буди�

нок на стрічковому фундаменті, стіни — пінобетонні плити,
перекриття — залізобетонні плити, покрівля — черепиця, є
підвал. Сантехнічні, електротехнічні та оздоблювальні робо�
ти не виконувались.

Будівництво припинено у 1998 році.
Загальна площа об’єкта — 1 556,6 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 213 750,83 грн., ПДВ

— 42 750,17 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 256 501 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввес�

ти об’єкт в експлуатацію протягом  п’яти років від дати нота�
ріального посвідчення договору купівлі�продажу;

2. В річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт;

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будів�
ництва та вводу об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № №37187561900001 в банк УДК у Донецькій області,
МФО 834016 код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділен�
ня ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу,
що становить 25 651 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати�
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у До�

нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Ре�
гіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.

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

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

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304�75�27.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
лота — котеджу № 3 мікрорайону «Перспектива»

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01125732.
Назва об’єкта – котедж № 3 мікрорайону «Перспектива»,

що знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплав�
ство».

Адреса об’єкта: м. Маріуполь, Приморський район, вул.
В. М. Цибулько.

Ступінь будівельної готовності — 44%.
Виконано: триповерховий житловий 12�квартирний буди�

нок на стрічковому фундаменті, стіни — пінобетонні плити,
перекриття — залізобетонні плити, покрівля — черепиця, є
підвал. Сантехнічні, електротехнічні та оздоблювальні робо�
ти не виконувались.

Будівництво припинено у 1998 році.
Загальна площа об’єкта — 1 556,6 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 213 750,83 грн., ПДВ

— 42 750,17 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 256 501 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та вве�

сти об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років від дати нота�
ріального посвідчення договору купівлі�продажу.

2. В річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будів�
ництва та вводу об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р №37187561900001 в банк УДК у Донецькій області , МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 25 651 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати�
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у До�
нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Ре�
гіональне відділення ФДМУ  по Донецькій області.

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

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

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304�75�27.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
лота — котеджу № 4 мікрорайону «Перспектива»

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01125732.
Назва об’єкта — котедж № 4 мікрорайону «Перспектива»,

що знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплав�
ство».

Адреса об’єкта: м. Маріуполь, Приморський район, вул.
В. М. Цибулько.

Ступінь будівельної готовності — 44%.
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Виконано: триповерховий житловий 12�квартирний буди�
нок на стрічковому фундаменті, стіни — пінобетонні плити,
перекриття — залізобетонні плити, покрівля — черепиця, є
підвал. Сантехнічні, електротехнічні та оздоблювальні робо�
ти не виконувались.

Будівництво припинено у 1998 році.
Загальна площа об’єкта – 1 556,6 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 213 750,83 грн., ПДВ

— 42 750,17 грн.,
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 256 501 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввес�

ти об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років від дати нота�
ріального посвідчення договору купівлі�продажу.

2. В річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будів�
ництва та введення об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р №37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу,
що становить 25 651 грн. вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати�
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у До�
нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Ре�
гіональне відділення ФДМУ  по Донецькій області.

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

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

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ  по Донецькій
області.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
лота — котеджу № 5 мікрорайону «Перспектива»

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01125732.
Назва об’єкта — котедж № 5 мікрорайону «Перспектива»,

що знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплав�
ство».

Адреса об’єкта: м. Маріуполь, Приморський район, вул.
В. М. Цибулько.

Ступінь будівельної готовності — 44%.
Виконано: триповерховий житловий 12�квартирний буди�

нок на стрічковому фундаменті, стіни — пінобетонні плити,
перекриття — залізобетонні плити, покрівля — черепиця, є
підвал. Сантехнічні, електротехнічні та оздоблювальні робо�
ти не виконувались.

Будівництво припинено у 1998 році.
Загальна площа об’єкта — 1556,6 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 213 750,83 грн., ПДВ

— 42 750,17 грн.,
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 256 501 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввес�

ти об’єкт в експлуатацію протягом  п’яти років від дати нота�
ріального посвідчення договору купівлі�продажу.

2. В річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будів�
ництва та введення об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р №37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 25 651 грн. вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ

13511245, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати�
зації вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у До�
нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Ре�
гіональне відділення ФДМУ  по Донецькій області.

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

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

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622)
304�75�27.

ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота — терапевтичного
комплексу лікарні

Назва об’єкта: незавершене будівництво терапевтичного
комплексу лікарні у складі: терапевтичного корпусу на 120
ліжок, господарського блоку, гаража та котельні, що знахо�
диться на балансі Львівської залізниці.

Адреса: Закарпатська обл., Виноградівський район, смт
Королево, вул. Тисова.

Призначення об’єкта: охорона здоров’я.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 664 000,00 грн., ПДВ

— 132 800,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

796 800,00 грн.
Відомості про об’єкт та ступінь будівельної готовності:
до складу комплексу споруд терапевтичного корпусу вхо�

дять:
терапевтичний корпус на 120 ліжок; господарський блок;

гараж; котельня.
1. Терапевтичний корпус на 120 ліжок, що складається з

блоків А, Б та В:
блок А — двоповерхова будівля приймального відділення

з підвалом, виконано кладку стін першого поверху під пере�
криття, частково перекрито панелями. Ступінь будівельної
готовності становить 25 %.

блок Б — двоповерхова будівля поліклініки з підвалом,
виконана кладка стін двох поверхів із силікатної цегли без
опоряджувальних робіт. Ступінь будівельної готовності —
35%;

блок В — двоповерхова споруда, частина блоку В�1 — ви�
конано нульовий цикл з перекриттям панелями, частина бло�
ку В�2 (примикання до блоку А) — виконано кладку першого
поверху, частково перекрито панелями. Ступінь будівельної
готовності — 15%.

2. Господарський блок — одноповерхова будівля, виконана
кладка стін з перекриттям і влаштуванням одного шару пере�
криття даху. Розміри в плані 39х12 м та 33х12 м. Будівля одно�
поверхова перекрита збірними залізобетонними плитами
перекриття. Внутрішні перегородки частково розібрані.
Ступінь будівельної готовності господарського блоку стано!
вить 40%.

3. Гараж на 3 бокси – одноповерхова споруда, розміри в
плані 24х15 м, висота 4,0 м. Стан споруди задовільний. Час�
тково розібрані внутрішні перегородки. Через протікання
покрівлі зовнішнє та внутрішнє тинькування в окремих місцях
повідпадало. Ступінь будівельної готовності гаражу стано!
вить 40%.

4. Котельня — приміщення каркасного типу, розміри в плані
12х30 м, висота 4,8 м, перекрито ребристими плитами по
залізобетонних формах, стіни із силікатної цегли. Дах пере�
критий одним шаром руберойду. Частково розібрано муру�
вання зовнішніх стін, внутрішніх перегородок. Перекрито пли�
тами залізобетонне перекриття — 70%. Ступінь будівельної
готовності котельні становить 30%.

Будівництво об’єкта розпочато в 1990р.  Будівельні роботи
припинено в 1996 році.

Об’єкт незавершеного будівництва розташований на зе�
мельній ділянці площею 1,5 га. Питання землекористування
покупець вирішує самостійно з органами місцевого само�
врядування згідно з чинним законодавством.

Умови продажу:
подальше використання об’єкта  визначає покупець;
завершення будівництва;
заборона продажу об’єкта до моменту завершення будів�

ництва та введення його в експлуатацію;
забезпечення  виконання вимог екологічної безпеки, охо�

рони навколишнього природного середовища під час добу�
дови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта прива�
тизації;

протягом 30 днів з моменту  укладення договору купівлі�
продажу покупець зобов’язаний відшкодувати органу при�
ватизації витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до прива�
тизації.

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

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

Грошові кошти в розмірі 79 680,00 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 11.00, за адресою: Закарпатська область, м. Ужго@
род, вул. Собранецька, 60.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь�
ка область, Виноградівський район, смт Королево, вул. Ти�
сова.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужго�
род, вул. Собранецька, 60, кімната 316, телефони для дові�
док: (03122) 3�53�21, 3�71�93.

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності,

що підлягають приватизації

(наказ ФДМУ від 08.10.2004 № 2122)

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок присадибного типу, структурна одини�

ця ВАТ «Донбасенерго», Зуївська ТЕС (Міністерство палива
та енергетики України), Донецька обл., м. Зугрес.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
18�квартирний житловий будинок, ЗАТ «Краснодонський

завод «Автоагрегат» (Міністерство промислової політики Ук�
раїни), Луганська обл., с�ще Краснодон, вул. Заводська, 1.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Лікувально�діагностичний і лабораторний комплекс, ДП

«Український НДІ морської медицини» (Міністерство охоро�
ни здоров’я України), м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Цех розподілу повітря К�370 — виробництво аміаку, ВАТ

«Рівнеазот», м. Рівне�17.
Установка знесолювання збору та очищення конденсату

К�374 — виробництво аміаку, ВАТ «Рівнеазот», м. Рівне�17.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячий садок, ВАТ «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницько�

го», Сумська обл., Буринський р�н, с. Дяківка.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Котедж поз. № 3�3, ДСП «Чорнобильська АЕС» (Міністер�

ство палива та енергетики України), Чернігівська обл.,
Ріпкінський р�н, с. Неданчичі, вул. Тітова, 122г.

Котедж поз. № 3�4, ДСП «Чорнобильська АЕС» (Міністер�
ство палива та енергетики України), Чернігівська обл.,
Ріпкінський р�н, с. Неданчичі, вул. Тітова, 122д.

Котедж поз. № 1�Г, ДСП «Чорнобильська АЕС» (Міністер�
ство палива та енергетики України), Чернігівська обл.,
Ріпкінський р�н, с. Неданчичі, вул. Тітова, 122ж.

Котедж поз. № 1�В, ДСП «Чорнобильська АЕС» (Міністер�
ство палива та енергетики України), Чернігівська обл.,
Ріпкінський р�н, с. Неданчичі, вул. Тітова, 122з.

Котедж поз. № 1�Б, ДСП «Чорнобильська АЕС» (Міністер�
ство палива та енергетики України), Чернігівська обл.,
Ріпкінський р�н, с. Неданчичі, вул. Тітова, 122е.

Котедж поз. № 1�А, ДСП «Чорнобильська АЕС» (Міністер�
ство палива та енергетики України), Чернігівська обл.,
Ріпкінський р�н, с. Неданчичі, вул. Тітова, 122і.

Котедж поз. № 4�4, ДСП «Чорнобильська АЕС» (Міністер�
ство палива та енергетики України), Чернігівська обл.,
Ріпкінський р�н, с. Неданчичі, вул. Тітова, 122к.

Котедж поз. № 4�5, ДСП «Чорнобильська АЕС» (Міністер�
ство палива та енергетики України), Чернігівська обл.,
Ріпкінський р�н, с. Неданчичі, вул. Тітова, 122л.

Котедж поз. № 3�1, ДСП «Чорнобильська АЕС» (Міністер�
ство палива та енергетики України), Чернігівська обл.,
Ріпкінський р�н, с. Неданчичі, вул. Тітова, 122м.

Котедж поз. № 3�2, ДСП «Чорнобильська АЕС» (Міністер�
ство палива та енергетики України), Чернігівська обл.,
Ріпкінський р�н, с. Неданчичі, вул. Тітова, 122н.

Котедж поз. № 3�5, ДСП «Чорнобильська АЕС» (Міністер�
ство палива та енергетики України), Чернігівська обл.,
Ріпкінський р�н, с. Неданчичі, вул. Тітова, 122о.
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Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 24.02.2004 № 10!36!2402 редакція приймає електронною
поштою (journal@spfu.kiev.ua) щосереди до 15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» інформації
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист;
прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та телефон виконавця;
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде

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.

К О Н К У Р С И   З   В І Д Б О Р У   Е К С П Е Р Т І В

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки державного майна

Назва об’єкта оцінки: інвентарні об’єкти та обладнання стру�
ктурного підрозділу ВТУ ДП «Донецьквугілля», які знаходять�
ся в оренді ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядько».

Галузь народного господарства — вугільна.
Мета  проведення незалежної оцінки: визначення вартості

державної частки, яка буде внеском до статутного фонду ЗАТ
«Шахта ім. О. Ф. Засядько».

Місцезнаходження: м. Донецьк, ст. Донецьк�Північна До�
нецької залізниці.

Кількість об’єктів основних засобів — 32 одиниці нерухо�
мого майна балансовою  вартістю 3 293 376 грн., 99 одиниць
обладнання балансовою  вартістю 966 209 грн. станом на
31.01.2004.

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
 Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до кон!

курсної комісії документацію в запечатаному конверті. До під!
твердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють

у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін�
ки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи�
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під�
писами;

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформація про претендента (документ, який містить ві�
домості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі�
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну виконання робіт.

Конкурс відбудеться о 10.00 4 листопада 2004 року
за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.

 Конкурсна документація подається до секретаря комісії не
пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати прове�
дення конкурсу (включно) за адресою: м. Донецьк, вул. Арте�
ма, 97, к.428. Тел. для довідок 335�93�73.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ

по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

яких буде  залучено до проведення незалежної
оцінки об’єктів

1. Назва об’єкта: кімнати № 1—15, 161 , 17, 41—44  дру@
гого поверху будинку, літ. А@5, що орендуються  ТОВ «Ус�
ма�груп».

Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Ста�
леварів/вул. Патріотична, 19/38.

Телефони: (0612) 32�16�05, (067) 614�36�99.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля�

хом викупу.
Площа приміщення : 381,3м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 01.09.2004 — 46 156,61 грн.,

балансоутримувач — ЗАТ «Запоріжбуд».
Запланована дата оцінки: 31.10.2004 .
Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю,— не�

має.
Організаційно�правова форма: державна.
2.  Назва об’єкта: кімнати № 18—40, 45—58,16  другого

поверху будинку, літ. А@5, що орендуються  ТОВ «Компанія
«Восток».

Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Ста�
леварів/вул. Патріотична, 19/38.

Телефони: (0612) 32�16�05, (067) 614�36�99.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля�

хом викупу.
Площа приміщення : 696,7м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 01.07.2004 — 84 335,54 грн.,

балансоутримувач — ЗАТ «Запоріжбуд».
Запланована дата оцінки: 31.10.2004 .
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 здій�
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон�
ду державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і зареє�
строваного 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 документів оцінювачів, які працю�

ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залуче�
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, звірені їхніми особисти�
ми підписами;

копії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформацію про претендента (документ, який містить ві�
домості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі�
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, утому 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 кімн. № 748  о 14@й
годині за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Те@
лефон для довідок 13@50@29.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ

по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

яких буде  залучено до проведення незалежної
оцінки об’єктів

1. Назва об’єкта: частина коридору № 1, кімнати  №  2,
3, 8, 9, 10, 11, площа приміщень 48,4 м2, що становлять
17/25 частин літ. А, виконані поліпшення, орендар —
Юрист Т. М.  Місцезнаходження об’єкта: 69093, м. Запоріжжя,
вул.  Зачиняєва, 50а.Телефон 33�25�02. Мета проведення не�
залежної оцінки: приватизація шляхом викупу. Балансова за�
лишкова вартість основних засобів станом на 03.06.2004 —
00,0 грн.,  балансоутримувач — ВАТ «Запорізький кабельний
завод». Запланована дата оцінки: 31.10.2004. Організаційно�
правова форма — державна.

2.Назва об’єкта: незавершене будівництво — завод си@
лікатної цегли. Місцезнаходження об’єкта: м.  Запоріжжя,
вул. Луначарського. Мета проведення незалежної оцінки: при�
ватизація шляхом продажу на аукціоні. Повернуто в держав�
ну власність. Запланована дата оцінки: 31.10.2004 . Організа�
ційно�правова форма — державна.

3.Назва об’єкта: підвальне приміщення № 54, літ. А@3,
площа приміщення — 251,6 м2, виконані поліпшення, оре�
ндар — ТОВ «ВПК «Лідер». Місцезнаходження об’єкта: 69001,
Запоріжжя, вул. Перемоги, 50. Телефон 13�90�58.Мета про�
ведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу. Ба�
лансова залишкова вартість основних засобів станом на
01.08.2004 — 31 255,20 грн.,  балансоутримувач — ВАТ «Запо�
ріжжитлоцивільбуд».

Запланована дата оцінки: 31.10.2004. 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 здій�
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і зареєстро�
ваного 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 документів оцінювачів,  які  працю�

ють у штатному складі та   яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залуче�
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, звірені їхніми особисти�
ми підписами;

копії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом  державного майна України;

інформацію про претендента (документ, який містить ві�
домості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі�
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, утому 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 кімн. № 748  о 14@й
годині за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Те@
лефон для довідок 13@50@29.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління економіки та власності виконкому
Краснодонської міської ради про оголошення

конкурсу з відбору експертів — юридичних осіб,
які будуть залучені до проведення експертної

оцінки майна

Окремо розташована нежитлова будівля площею 1 258,9
м2, розташована за адресою: Луганська обл., м. Молодогва�
рдійськ, вул. Леніна, 18.

Мета оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Балансоутримувач — КП ЖЕК №8.
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, зареєс�
трованого 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 Держа�
вному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 19.12.2001 № 2355, зареєст�
рованого Міністерством юстиції України 28.12.2001 за
№ 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у прове�
денні оцінки майна, зокрема, подібного майна; переліку оці�
нювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки май�
на та підписання звітів про оцінку майна та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової зго�
ди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці�
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі
необхідності — спеціального дозволу на провадження діяль�
ності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту
оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів,
які перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної
діяльності.

До участі у конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціноч�
ної діяльності, які діють на підставі сертифікатів оціночної
діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
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майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльно�
сті з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та спеціалі�
заціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оці�
нки.

Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну документа!
цію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних
документів. До підтвердних документів належать:

1. Заява на участь у конкурсі за встановленою формою.
2. Копія установчого документа претендента.
3. Копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю�

ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна.

4. Письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу�
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти�
ми підписами.

5. Копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано�
го претенденту Фондом державного майна України.

6. Інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, ква�
ліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо).

7. Конкурсна пропозиція претендента подається у запеча�
таному конверті і має містити пропозицію щодо вартості ро�
біт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та�
кож терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інфо�
рмації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до Управління еко�
номіки та власності виконкому Краснодонської міської ради
(Луганська область, м. Краснодон, пл. Леніна, 8) до 17.00
15.11.2004.

Конкурсна документація подається у запечатаному конвер�
ті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбо�
ру суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 22.11.2004 о 10.00 в Управлінні
економіки та власності виконкому Краснодонської
міської ради за адресою: 94400, Луганська область,
м. Краснодон, пл. Леніна,8.

Телефон для довідок (м. Краснодон) 2�51�80.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ

по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

які будуть залучені до проведення
оцінки майна

1. Нежитлове вбудоване приміщення № 11 загальною
площею 147 м2.

Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Алчевськ, вул. Горького, 37.
Балансоутримувач — ВАТ «Алчевський металургійний ком�

бінат».
2. Нежитлове вбудоване приміщення № 12 у цоколь@

ному поверсі загальною площею 118,7 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Алчевськ, вул. Горького, 37.
Балансоутримувач — ВАТ «Алчевський металургійний ком�

бінат».
3. Комплекс нежитлових будівель (контора, склад) за@

гальною площею 198,5 м2 та 606 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: Попаснянський район, с. Орехове, вул. Жуковсько�

го, 1в.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій�

снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон�
ду державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і зареє�
строваного Міністерством юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв!
ність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’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 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 прове�
денні оцінки майна, зокрема, подібного майна; переліку оці�
нювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки май�
на та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової зго�
ди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці�
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі
необхідності — спеціального дозволу на провадження діяль�
ності, пов’язаною з державною таємницею, виданого суб’єк�

ту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінюва�
чів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оці�
ночної 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
відділення Фонду державного майна України конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів на!
лежить:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю�

ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи�
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під�
писами;

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформація про претендента (документ, який містить ві�
домості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі�
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і 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 Ре�
гіонального відділення ФДМУ по Луганській області (м. Лу�
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн. 206) до 17.00 1 листопада
2004 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве�
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конвер�
ті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з від�
бору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 08.11.2004 в 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 Фонду державного

майна України по Миколаївській області
про оголошення конкурсу по залученню суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної

оцінки державного майна

Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля пло�
щею 67,8 м2 та асфальтовий майданчик площею 1200 м2, які
знаходяться на балансі ВАТ «Інгул» та розташовані за адре�
сою: Миколаївська обл., Березанський район, с. Коблево (спо�
сіб приватизації — викуп).

Учасникам конкурсу потрібно подати до канцелярії Регіо!
нального відділення Фонду державного майна України по Ми!
колаївській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті, а саме:

заяву на участь в конкурсі за встановленою формою;
нотаріально посвідчену копію установчого документа пре�

тендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють

у штатному складі та будуть залучені до проведення оцін�
ки;

копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

один конверт із зазначенням адреси учасника конкур�
су;

інформацію про претендента (документ, який містить ві�
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі�
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у штатному складі).

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 через чотирнадцять днів після
опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6@й поверх, кімн. 33.

Конкурсна документація подається до канцелярії Регіона�
льного відділення Фонду державного майна України по Ми�
колаївській області за чотири робочі дні до оголошеної да�
ти проведення конкурсу (включно), за адресою: м. Микола�
їв, вул. Чкалова, 20, 6�й поверх, кімн.38. Телефон для довідок
47�04�11.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ

по Херсонській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

які будуть залучені до проведення оцінки
комунального майна

Вбудоване приміщення магазину загальною площею 75,1
м2, яке знаходиться на балансі виконкому Новокаховської мі�
ської ради, та розташоване за адресою:  Херсонська обл.,
м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 10.

Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки — 31.10.2004.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
копію установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які  працю�

ють у штатному складі та яких  буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претен�
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи�
сами;

копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано�
го претенденту Фондом державного майна України;

інформацію про претендента  (документ, який містить ві�
домості про претендента  щодо його досвіду роботи, квалі�
фікації  та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють  у його штатному складі  та додатково залучаються
ним з незалежної оцінки  майна, у тому числі подібного май�
на тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, та терміну  виконання робіт (не більше 15�ти календарних
днів).

У разі  невідповідності, неповноти конкурсної  документації
або її несвоєчасного подання  претендент до участі у конкурсі
не допускається.

Конкурс відбудеться  04.11.2004 за адресою: м. Хер@
сон, бульвар Мирний, 3, кімн.502.

Конкурсна документація приймається до 01.11.2004 (вклю�
чно) за адресою:  м. Херсон, бульвар Мирний,3, кімн.502,
тел. для довідок 24�33�68.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ

по Хмельницькій області про оголошення  конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної  діяльності, які будуть

залучені до проведення незалежної  оцінки
об’єкта приватизації

Назва об’єкта оцінки — лазня (не діюча), яка не увійшла до
статутного фонду ВАТ «Клембівський цукровий завод».

Місцезнаходження об’єкта — Хмельницька область, Ізяс�
лавський район, с. Клубівка.

Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринко�
вої вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом про�
дажу на аукціоні.

Запланована дата оцінки об’єкта — 31.10.2004.
Організаційно�правова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (від�

повідно до Положення про конкурсний відбір експертів, за�
твердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100);

копію установчого документа претендента;
копії документів, що підтверджують кваліфікацію оціню�

вачів, які працюють у штатному складі та яких буде залуче�
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залуче�
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна;

копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано�
го Фондом державного майна України;

інформація про претендента, в якій зазначаються досвід
роботи, кваліфікація та особистий досвід роботи оцінюва�
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залу�
чаються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі подіб�
ного майна тощо;

один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу;
пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції

витрат та строку виконання робіт (подаються у запечатано�
му конверті).

Пропозиції щодо строку виконання  робіт необхідно за�
значати в єдиній одиниці виміру — календарних днях.
Конкурсна  документація подається в запечатаному кон�
верті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практич�
ний досвід з визначення ринкової вартості подібного май�
на.
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Конкурс відбудеться  8  листопада  2004 року  о 14@й
години у Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельни@
цькій області за адресою: Хмельницький, вул. Собор@
на, 75.

Документи приймаються до 5 листопада 2004 року. Теле�
фон для довідок 79�56�16.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ

по Чернігівській області про оголошення  конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки

Назва об’єкта оцінки: будівля (А�2) перший поверх (з по�
ліпшеннями).

Адреса об’єкта оцінки:  14021, м. Чернігів, вул. Любецька,
66.

Балансоутримувач: Управління з питань комунального майна
Чернігівської ОДА.

Відомості про об’єкт: перший поверх двоповерхової будів�
лі  площею 280,1 м2.

Спосіб приватизації: приватизація шляхом викупу орен�
дарем.

Мета проведення оцінки: визначення  ціни продажу.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділен!

ня конкурсну документацію, яка подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (від�
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці�
ночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ № 2100
від 25.11.2003);

копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які пра�

цюють у штатному складі та  яких буде залучено до прове�
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залуче�
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особис�
тими  підписами;

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано�
го претенденту Фондом державного майна України;

інформація про претендента (документ, який містить ві�
домості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі�
фікації та особистого  досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май�
на тощо).

Конкурсна   пропозиція претендента подається у запечата�
ному конверті  і має містити пропозицію щодо вартості вико�
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро�
біт, а також терміну  виконання робіт.

Конкурс відбудеться  у Регіональному відділенні ФДМУ
по Чернігівській області о 15.00 8 листопада 2004 р. за
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Документи приймаються до 4 листопада 2004 р. (включно)
за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 325, тел. для до�
відок (04622) 7�98�84.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим

про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть  залучені до проведення

незалежної оцінки об’єктів

Визнано переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оці�
ночної діяльності для оцінки об’єктів.

Об’єкт державної власності – тарна база винзаводу, що
знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків
та вин», Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Соняч�
не, пров. Сосновий, 1 — ТОВ «Консалтингова фірма «Інко –
Довіра».

Об’єкт державної власності — котельня, що знаходиться
на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин», Авто�
номна Республіка Крим, м. Феодосія,  с. Сонячне, вул. Центра�
льна, 7а — Феодосійська товарна біржа.

Об’єкт державної власності — продовольчий склад, що
знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків
та вин», Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Соняч�
не, вул. Центральна, 4 — ТОВ «Консалтингова фірма «Інко —
Довіра».

Об’єкт державної власності — приміщення побутком@
бінату (контора, котельня, їдальня), що знаходяться
на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин»,
Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Ближнє, вул.
Радянська, 29 — ТОВ «Консалтингова фірма «Інко — Дові!
ра».

Об’єкт державної власності — їдальня, що знаходиться на
балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин», Автоно�
мна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насипне,  вул. Півден�
нобережна — Феодосійська товарна біржа.

Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — не@

житлові приміщення корпусу № 4 КРНДІ ім. Сеченова
загальною площею 1 355,3 м2, орендовані ЗАТ «Компанія Ра�
діо Крок», Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Поліку�
рівська, 25 — ТОВ Центр приватизації та соціальних дослі!
джень «Адаптація».

Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — не@
житлові приміщення КРНДІ  ім. Сеченова, орендовані
ТОВ «МАС», у складі: корпуси № 1, 2, 3, 5, 11, 16, 18; коте�
льня; волейбольний майданчик, Автономна Республіка
Крим, м. Ялта, вул. Полікурівська, 25 — Консалтингова
фірма Агентство нерухомості та оцінки майна «Парітет
2000».

Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — не@
житлові приміщення КРНДІ  ім. Сеченова, орендовані ТОВ
«Орлан», у складі: корпус № 8 —128,1 м2, №18—364,1 м2, №19
— 68,5 м2, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Поліку�
рівська, 25 — приватне консалтингове підприємство «Конс!
танта».

Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — не@
житлові приміщення КРДНІ ім. Сеченова, орендовані ТОВ
«Крокус», у складі: корпус № 6 загальною площею  642,1 м2,
Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Полікурівська, 25 —
ТОВ Центр приватизації та соціальних досліджень «Адапта!
ція».

Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — група
інвентарних об’єктів КРНДІ ім. Сеченова, у складі: корпу�
си № 14, 9, 7,15, 7а,10, колишній гараж, колишня човнова
станція, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Полікурів�
ська, 25 — Консалтингова фірма Агентство нерухомості та
оцінки майна «Парітет 2000».

Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, – не@
житлові приміщення КРНДІ  ім. Сеченова, орендовані
ТОВ «Древо здоров’я», у складі: корпус №5, Автономна Рес�
публіка Крим, м. Ялта, вул. Володарського / Щербака, 9/1—
Кримський республіканський центр обліку нерухомого май!
на.

Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — не@
житлові приміщення КРНДІ  ім. Сеченова, орендовані
фірмою ПП «Бриз – 2000», у складі: корпус №4 загальною
площею 1579 м2, Автономна Республіка Крим, м. Ялта,
вул.  Володарського /Щербака, 9/1 — ТОВ Центр приватиза!
ції та соціальних досліджень «Адаптація».

Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — не@
житлові приміщення КРНДІ  ім. Сеченова, орендовані ТОВ
«ДОК «Сокіл», у складі: корпус № 6, Автономна Республіка
Крим, м. Ялта, вул. Щербака, 8 — Центр приватизації та со!
ціальних досліджень «Адаптація».

Об’єкт державної власності — будівельний цех, що знахо�
диться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин»,
Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Сонячне, вул.
Центральна, 9а — ТОВ «Ратекс».

Об’єкт державної власності — лазня@пральня, що знахо�
диться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин»,
Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насипне, вул.
Південнобережна — Феодосійська товарна біржа.

Об’єкт державної власності — теплиця (прищеплюваль@
ний комплекс), що знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосій�
ський завод коньяків та вин», Автономна Республіка Крим,
м. Феодосія, с. Насипне, вул. Південнобережна — ТОВ «Кон!
салтингова фірма «Інко – Довіра».

Об’єкт державної власності — тарна база радгоспу, що
знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків
та вин», Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насип�
не, вул. Південнобережна — ТОВ «Консалтингова фірма «Інко
– Довіра».

Об’єкт державної власності — столярна майстерня, що
знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод конья�
ків та вин», Автономна Республіка Крим, м. Феодосія,
с. Насипне, вул. Південнобережна — Феодосійська товар!
на біржа.

Об’єкт державної власності — пилорама, що знаходить�
ся на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин»,
Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насипне, вул.
Південнобережна — ТОВ «Консалтингова фірма «Інко – До!
віра».

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки державного  майна по Вінницькій
області, інформація про який опублікована в газеті
«Відомості приватизації» від  22.09.2004 № 37 (325)

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної дія�
льності, які будуть залучені до проведення незалежних оці�
нок об’єктів державної власності, визнані:

по незавершеному будівництву 4�квартирного житлового
будинку, що знаходиться на балансі ВАТ «Автобусний парк»,
за адресою: м. Вінниця, вул. Федорова, 3 —  ДАК «НМАЦ»
філія «Вінницький аукціонний центр», м. Вінниця;

по незавершеному будівництву підвищеної залізничної
під’їзної колії, що знаходиться на балансі ВАТ «Трест Півде�
нзахідтрансбуд», за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 1  —

ДАК «НМАЦ» філія «Вінницький аукціонний центр»,
м. Вінниця.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся 23.09.2004

у Регіональному відділенні Фонду державного майна
України по Донецькій області з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної

оцінки майна

Переможцями конкурсу визнано.
1. Окреме індивідуально визначене майно шахти «Доне�

цька», що знаходиться на балансі ДП «Донвуглереструкту�
ризація». Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл.,
Шахтарський р�н, селищна рада Малоорлівська, — ТОВ
«Юрекс!консалтинг».

2. Нежитлове вбудовано�прибудоване приміщення площею
441,1 м2, що знаходиться на балансі державного підприємс�
тва «Шахтобудівельне управління № 2» і орендується ПП «Ре�
сурси України». Місцезнаходження об’єкта: м. Красноар�
мійськ, Шахтарський мікрорайон, буд. 12,— ТОВ НКУФ «Уні!
версал!консалтинг».

3. Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі і
орендується ТОВ «Торговельний Дім С.В.А.М.», у складі: бу�
дівля профілакторію, огородження з воротами, замощення
та благоустрій. Місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, Пу�
тилівська роща, 4,— ТОВ «Юрекс!консалтинг».

4. Нежитлове вбудоване приміщення площею 153,9 м2, що
знаходиться на балансі Артемівського професійного ліцею і
орендується приватним підприємцем Мащенко Д.В. Місце�
знаходження об’єкта: м. Артемівськ, вул. Комсомольська, 2,—
ТОВ «Експерт» (Русаченко Н. О.).

5. Будівля інженерно�побутового корпуса (літ. Б�2) площею
1 569,8 м2, що знаходиться на балансі державного підприєм�
ства «Донтепломаш» та орендується ТОВ «Вуглеелектромаш».
Місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк, вул. 8 Березня, 36,—
ТОВ «Інтербізнесконсалтинг».

6. Нежитлове вбудоване приміщення площею 293,2 м2,
що знаходиться на балансі ОН «Шахта ім. О. Ф. Засядь�
ка» і орендується Акціонерним комерційним промис�
лово�інвестиційним банком (ЗАТ). Місцезнаходження
об’єкта: м. Донецьк, пр. Київський, 28, — СПД ФО Ост!
рик Т. В.

7. Приміщення магазину, що знаходиться   на балансі дер�
жавного підприємства «Головне управління робітничого по�
стачання підприємств вугільної галузі». Місцезнаходження
об’єкта: м. Донецьк, вул. Мушкетівська, 22, — ТОВ НКУФ
«Універсал!консалтинг».

8. Державна частка у майні Володарського заводу силіка�
тної цегли. Місцезнаходження підприємства: Донецька обл.,
Амвросіївський район, с. Володарське, — ТОВ «УЕФ
«Акцепт».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся
в Горлівському представництві ФДМУ

у Донецькій області 30.09.2004 з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені

до проведення незалежної оцінки об’єкта

Переможцем конкурсу по об’єкту державної власності —
нежитлового будинку площею 693,9 м2, альтанці, сараю, ого�
рожі, замощенню за адресою: м. Горлівка, пр. Перемоги, 34,
визнано — ТОВ «Юрекс!консалтинг».

 ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Рівненській області про підсумки конкурсу,
який відбувся 4 жовтня 2004 року з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки об’єктів

державної власності

Переможцями конкурсу визнано по об’єктах:
нежитловому приміщенню 1�го поверху п’ятиповерхової бу�

дівлі (загальною площею 53,8 м2), що знаходиться на балансі
ВАТ «Рівненський комбінат будівельних матеріалів» і орен�
дується приватним  підприємством «Агата» (м. Рівне, вул.
П. Могили, 25) — товариство з обмеженою відповідальністю
ЦТБ «Рівне – Експо» в  м. Рівне;

павільйону громадського харчування № 1 (загальною пло�
щею 7,3 м2), що знаходиться на балансі Рівненського дер�
жавного комерційно�виробничого підприємства «Залізни�
чник» (м. Рівне, площа Привокзальна, 9) — товариство
з обмеженою відповідальністю ЦТБ «Рівне — Експо» в
м. Рівне;

 вбудованих нежитлових приміщеннях гуртожитку  зага�
льною площею 69,6 м2, що знаходяться на балансі  ВАТ
«Острозький цукровий завод»(Рівненська область, Остро�
зький  район, с. Оженин, вул. Заводська, 5а) —   товарист!
во з обмеженою відповідальністю ЦТБ «Рівне — Експо» в
м. Рівне;
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профілакторію загальною площею 128,4 м2, що знаходить�
ся на  балансі  ВАТ «Костопільська Агропромтехніка» (Рівнен�
ська область, м. Костопіль, вул. Бурова, 17) — товариство з
обмеженою відповідальністю ЦТБ «Рівне — Експо» в  м. Рів!
не;

складських та адміністративно�побутових приміщеннях (за�
гальна площа приміщень 174,3 м2),  що  знаходяться на бала�
нсі державного Рівненського комерційно�виробничого під�
приємства «Залізничник»(м. Рівне, вул. Пересопницька, 143в)
— товариство з обмеженою відповідальністю ЦТБ «Рівне —
Експо» в  м. Рівне;

частині приміщень 1�го поверху загальною площею 81,3 м2

та підвальному приміщенню загальною площею 103,3 м2, що
знаходяться на балансі ВАТ «Рівненський завод тракторних
агрегатів» і орендується приватним підприємцем Гурською
В. К.(м. Рівне, вул. Курчатова, 6) — приватне підприємство
фірма «Експерт — Рівне» в м. Рівне;

оздоровчо�побутовому комплексу  (загальною площею 276,5
м2) , що знаходиться на балансі ВАТ «Рівнеоблагропостач»
(Рівненська область, Рівненський район, с .Н.Любомирка, вул.
Промислова,10) — приватне підприємство фірма «Експерт
— Рівне» в м. Рівне;

нежитловому приміщенню контори загальною площею 68,3
м2, що знаходиться на  балансі Сарненської льононасінниць�
кої станції (Рівненська область, м. Сарни, вул. Белгородська,
7) — приватне підприємство фірма «Експерт — Рівне — Зем!
ля» в м. Рівне;

клубу�їдальні (орієнтовна площа 624,40 м2), що знаходить�
ся на балансі ВАТ «Сарненське АТП�15640» (Рівненська об�
ласть, м. Сарни, вул. Белгородська,40) — приватне підпри!
ємство фірма «Експерт!Рівне!Земля» в м. Рівне.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ

по Херсонській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
державного та комунального майна

Переможцями  конкурсу визнані по об’єктах.
1.  Об’єкт групи А — автомобіль ГАЗ�5312 р/н 88�17 ХОП,

що знаходиться за адресою: м. Нова Каховка, вул. П. Кому�
ни,17, — ПП Шепетовська.

2.  Об’єкт групи А — автомобіль ГАЗ–5312 р/н 87�69 ХОН,
що знаходиться за адресою: м. Нова Каховка, вул. П. Комуни,
17,  — ПП Шепетовська.

3.  Об’єкт групи А — автомобіль ГАЗ–3307 р/н 92�37 ХОО,
що знаходиться за адресою: м. Нова Каховка, вул. П. Кому�
ни,17,  — ПП Шепетовська.

4.  Об’єкт групи А — автомобіль ГАЗ–5312 р/н 60�86 ХОО,
що знаходиться за адресою: м. Нова Каховка, вул. П. Кому�
ни,17, — ПП Шепетовська.

5.  Об’єкт групи А — вбудовані нежитлові приміщення  пло�
щею 208,7 м2, які орендує дочірнє підприємство «Прогрес�
Трейдінг»  ВАТ «Прогрес», що розташовані у житловому бу�
динку за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська,163,  — КПЦ
«Унікон».

6. Вбудоване приміщення ігротеки загальною площею
61,7 м2, яке знаходиться на балансі виконкому Новокахов�
ської міської ради, та розташоване за адресою: м. Нова
Каховка, вул. Першотравнева, 22, — ЗАТ КЦ «Флагман !
Експерт».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

що відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ
по Волинській області 08.10.2004

Переможцями конкурсу визнано:
1. ЦМК — база відпочинку «Гряда», адреса об’єкта: Волин�

ська обл., Шацький район, урочище Гряда — ТОВ «Проект!
ний інститут «Укрмашпроект».

2. Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі
ВАТ «Горохів хліб», у складі: електропідстанція дизельна, ком�
пресор, панель ШО, фільтр струшувальний (інв. № 0115),
фільтр струшувальний (інв. № 0116), адреса об’єкта: м. Горо�
хів, вул. Ф. Франка, 12 — Дочірне підприємство «Таір!експерт»
ТОВ «Таір ЛТД».

3. Група інвентарних об’єктів — запчастини малоцінні та
швидкозношувані предмети (95 найменувань), що знахо�
дяться на балансі ВАТ «Володимир�Волинське АТП�10762»,
адреса об’єкта: м. Володимир�Волинський, вул. Ковель�
ська, 239 — Дочірнє підприємство «Таір!експерт» ТОВ «Таір
ЛТД».

4. Частина нежитлового підвального приміщення гурто�
житку площею  200,9 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Но�
воволинська бавовнопрядильна фабрика «НОТЕКС» і орен�
дується підприємцем Кротюком Я. С., адреса об’єкта:
м. Нововолинськ, вул. Святого Володимира, 3 — ТОВ

«Волинь!експерт».

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оці!

нки майна, затвердженою постановою Кабінету Мініст!

рів України від 10.12.2003 № 1891.

1. Пасажирський теплохід ОМ@103, проект 14301

з обладнанням у кількості 6 одиниць.

Місцезнаходження балансоутримувача: м. Запоріж�

жя, вул. Леонова, 1а, тел./факс  289�08�34.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення по�

чаткової вартості об’єкта приватизації з метою його

продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з ана�

літичним обліком, шт.:

пасажирський теплохід ОМ�103, проект 14301 з об�

ладнанням у кількості 6 одиниць (уніфіковане суднове

обладнання, дві радіостанції, радіолокаційна станція,

холодильник «Чинар» та стереомагнітофон «Комета»).

Галузь народного господарства, вид діяльності,

основні види продукції (послуг), що виробляють�

ся: перевезення пасажирів в межах Запорізької об�

ласті.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з ана�

літичним обліком, шт.:  7.

Технічні характеристики судна: основний матеріал —

сталь.

Габарити: довжина — 39,7 м, ширина — 5,3 м, осадка

— 1, 63 м, рік побудови – 1988  (м. Херсон), два двигуни

по  600 к.с. (440 кВт), дізель ЗД12А.

Балансова залишкова вартість станом на 30.09.2004,

тис. грн.:

основних засобів — 185,836 .

 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,

—  немає.

Дата оцінки: 30.09.2004.

2. Цілісний майновий комплекс державного

підприємства «Одеська кіностудія художніх

фільмів».

Місцезнаходження: 65044, м. Одеса, Французький

бульвар, 33; тел.: 339�525, тел./факс: 339�555.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення  вар�

тості  цілісного майнового комплексу державного

підприємства «Одеська кіностудія художніх фільмів» з

метою його внесення до статутного фонду створювано�

го господарського товариства.

Галузь народного господарства, вид діяльності: кіно�

виробництво.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з ана�

літичним обліком, шт.:

основних засобів —1 082;

незавершеного будівництва — 1.

Балансова залишкова вартість основних засобів ста�

ном на 31.07.2004, тис. грн.:

основних засобів — 4 288,7;

незавершеного будівництва — 167,8;

нематеріальних активів — 0,7.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,—

немає.

Дата оцінки: 30.09.2004.

Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцін�

ки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів

України від 10.12.2003 №1891.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності бу�

де здійснюватися відповідно до Положення про конку�

рсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже�

ного наказом  Фонду державного майна України

25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством юс�

тиції 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 кваліфі�

каційними документами оцінювачів та свідоцтвами

про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви�

даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних

осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів,

затвердженого наказом Фонду державного майна Укра�

їни від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Мініс�

терстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; до�

свіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцін�

ки майна, зокрема, подібного майна; переліку оціню�

вачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки

майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх осо�

бистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде за�

лучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання ро�

біт з оцінки майна; у разі необхідності — спеціального

дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з дер�

жавною таємницею, виданого суб’єкту оціночної дія�

льності, або відповідних допусків у оцінювачів, які пе�

ребувають у трудових відносинах із суб’єктом оціноч�

ної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти

оціночної діяльності, які діють  на підставі сертифіка�

тів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно

до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав

та  професійну оціночну діяльність в Україні», якими

передбачено здійснення практичної діяльності з оці�

нки майна за напрямами оцінки майна та спеціаліза�

ціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту

оцінки.

Учасникам конкурсу  потрібно  подати до Фонду дер!

жавного майна України   конкурсну документацію, яка

складається з конкурсної пропозиції та підтвердних до!

кументів.

До підтвердних документів належить:

заява на участь у конкурсі ( за встановленою фор�

мою);

копія установчого документа претендента;

копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які

працюють у штатному складі та яких буде залучено

до проведення оцінки та підписання звіту про оцін�

ку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за�

лучено 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, ви�

даного претенденту Фондом державного майна Укра�

їни;

інформація про претендента (документ, який міс�

тить відомості про претендента щодо його досвіду ро�

боти, кваліфікації та особистого  досвіду роботи оці�

нювачів, які працюють у його штатному складі та до�

датково залучаються ним з незалежної оцінки майна,

у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у за�

печатаному конверті і має містити пропозицію щодо

вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’яза�

них з виконанням робіт, а також терміну виконання ро�

біт, якщо він не визначений в інформації про проведен�

ня конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загально�

го відділу Фонду державного майна України (вул. Куту�

зова, 18/9, кімната 504)  до 18.00  28 жовтня 2004 р.

Конкурсна документація подається в запечата�

ному конверті з описом підтвердних документів,

що містяться в конверті. На конверті необхідно

зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів

оціночної діяльності». Перепустки  до загального

відділу Фонду державного майна України видають�

ся за адресою: вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1.

Телефон для довідок 200�36�36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна

України 3 листопада 2004 року о 15.00.

ІНФОРМАЦІЯ

ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для:

оцінки пасажирського теплоходу ОМ@103, проект 14301 з обладнанням у кількості 6 одиниць, що знахо@

диться на балансі Дочірнього підприємства «Запорізький річковий порт» Акціонерної судноплавної компанії

«Укррічфлот» (порт приписки м. Запоріжжя);

визначення  вартості  цілісного майнового комплексу державного підприємства «Одеська кіностудія

художніх фільмів» з метою його внесення до статутного фонду  створюваного господарського товари@

ства.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіональне відділення Фонду державного майна

України по Волинській області про проведення
конкурсу на право укладення договору

оренди нерухомого майна
Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження:

комплекс будівель та споруд, який знаходиться за ад�
ресою: м. Луцьк, вул. Тухачевського, 7 та обліковуєть�
ся на балансі Волинського обласного виробничого
підприємства по племінній справі в тваринництві, код
за ЗКПО 00692386.

Мінімальна орендна ставка: 10% від незалежної оцін�
ки об’єкта оренди.

Основні вимоги щодо умов конкурсу:
найбільша запропонована орендна ставка;
переможець, за замовленням орендодавця, оплачує

витрати по виготовленню технічної документації в БТІ і
відділі земельних ресурсів та проведенню незалежної
оцінки об’єкта оренди;

термін оренди 11 місяців з послідуючою пролонга�
цією у відповідності до чинного законодавства;

укладення угоди з балансоутримувачем про відшко�
дування витрат на утримання орендного майна;

переможець конкурсу на підтвердження зобов’язань
повинен сплатити протягом 5 робочих днів в рахунок
майбутньої орендної плати завдаток в сумі 2000 грн. на
рахунок в Управлінні Державного казначейства Волин�
ської області. У випадку відмови переможця конкурсу
від укладання договору оренди завдаток поверненню
не підлягає.

Вживання заходів щодо захисту навколишнього се�
редовища з метою дотримання екологічних норм екс�
плуатації орендованого об’єкта.

Конкурс буде проведено 8 листопада 2004 року
о 10@й годині за адресою: м. Луцьк, Київський май@
дан, 9, кімн. 817.

Заяви для участі у конкурсі приймаються до 5 листо�
пада 2004 року за адресою: 43027, м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 805, Регіональне відділення ФДМУ по
Волинській області.

Для участі у конкурсі претендент подає: заяву на
участь у конкурсі, відомості про учасника конкурсу: на�
лежним чином оформлену довіреність, видану пред�
ставнику юридичної особи; нотаріально посвідчені ко�
пії установчих та реєстраційних документів, відомості
про фінансовий стан (платоспроможність) учасника
конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.
4�80�24 (кімн. 812).

Івано@Франківська квартирно@експлуатаційна
частина Західного ОК проводить конкурс

на право укладення договору оренди
нерухомого військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить кон�
курс:

Івано�Франківська КЕЧ району, адреса — 76000, м. Іва�
но�Франківськ, вул. Січових Стрільців, 26.

Назва об’єкта і його місцезнаходження:
продуктовий магазин № 467 площею 239,00 м2, 1984

року побудови у смт Делятині Надвірнянського району
Івано�Франківської обл., вул. Авіаційна.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним
законодавством: 268,35 грн. за місяць (без ПДВ).

Основні вимоги до умов використання об’єкта:
виконання ремонту орендованого майна за рахунок вла�

сних коштів орендаря, найбільший розмір орендної пла�
ти, компенсація орендарю коштів у розмірі частини по�
датку за землю за орендоване майно, виконання експер�
тної оцінки майна  за рахунок коштів орендаря, викорис�
тання приміщення під продуктовий магазин.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс —
по закінченню місячного терміну з дня публікації об’яви.

Телефон для довідок (03422) 2�20�10.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного
майна України  по Чернігівський області про
продаж майна, що знаходиться на балансі

ВАТ «Макошинський завод  «Сільгоспмашин»
100% акцій якого знаходиться у державній власності

Прес кривошипний КА�2534 250 тс., 1969 року випуску,
в робочому стані; прес фрикційний ФД 1234 250 тс., 1970
року випуску,  в робочому стані; теплиця — 540 м2; їдаль�
ня — 145 м2; водонапірна башта; автомобіль ЗІЛ�130; цех
— 1990 м2; цех — 145 м2.

Умови продажу: за конкурсом.
За інформацією звертатися: 15652, смт Макошине

Менського району Чернігівської області, вул. Леніна, 70,
тел./факс (244) 4�11�93, тел. 4�11�87.

Регіональне відділення Фонду державного майна по
Чернігівській області, тел. 7�46�19.

Д О   В І Д О М А

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Луганській області про проведення
конкурсу з передачі в оренду групи інвентарних

об’єктів головної   понижувальної підстанціії
(ГПП 110/6 кВ), що не увійшли до статутного фонду

ВАТ «Лисичанський завод гумових
технічних виробів»

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів головної по�
нижувальної підстанції (ГПП 110/6 кВ),  що не увійшли до
статутного фонду ВАТ «Лисичанський завод гумових тех�
нічних виробів».

Балансоутримувач: ВАТ «Лисичанський завод гумових
технічних виробів», Луганська обл., м. Лисичанськ.

Адреса: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Резинщи�
ків, 1.

Обсяг та основна номенклатура послуг.
Перетворення та постачання електричної енергії спо�

живачам — промисловим підприємствам, лікарні і жит�
ловому масиву південної частини м. Лисичанська.

Розрахунковий річний обсяг електроенергії напругою
6 кВ — 215 млн кВт.год.

Електроспоживання за 2003 р. — активна електроенер�
гія 56 109 тис. кВт.год., за 8 місяців 2004 р. — активна
електроенергія 34 395 тис. кВт.год.

Чисельність споживачів — 22.
Чисельність робітників — 5.
На сьогодні функціонує за призначенням.
Умови конкурсу.
Початковий річний розмір орендної плати — 34 588,25

грн.
Використання об’єкта оренди за цільовим призначен�

ням.
Дотримання вимог експлуатації об’єкта.
Вживання заходів для захисту навколишнього середо�

вища з метою дотримання екологічних норм експлуатації
об’єкта.

Збереження робочих місць.
Дотримання безпечних та нешкідливих норм експлуата�

ції об’єкта та умов праці згідно з діючими правилами ула�
штування електроустановок, безпечної експлуатації елект�
роустановок споживачів, технічної експлуатації електро�
установок споживачів.

Постачання електроенергії в обсягах, необхідних для за�
доволення потреб споживачів.

Правонаступництво зобов’язань за існуючими догово�
рами на постачання електроенергії споживачам.

Мінімальний термін дії договору оренди — три роки.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд

конкурсної комісії такі матеріали.
1. Заяву про оренду (заяву на участь у конкурсі).
2. Відомості про учасника конкурсу:
належним чином оформлену довіреність, видану пред�

ставнику юридичної особи;
копії установчих документів, засвідчені в нотаріальному

порядку;
відомості про фінансове становище (платоспромож�

ність) учасника конкурсу;
баланс підприємства (форма № 1);
звіт про фінансові результати та їх використання (фор�

ма № 2);
звіт про фінансово�майновий стан підприємства (фор�

ма № 3).
3. Техніко�економічне обґрунтування оренди (варіанти

поліпшення орендованого майна).
Усі учасники конкурсу подають зобов’язання (пропо�

зиції) щодо виконання умов конкурсу, зобов’язання (про�
позиції) щодо розміру та забезпечення сплати орендної
плати, додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єк�
та.

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

Конкурс відбудеться через 30 календарних днів пі@
сля опублікування цієї інформації у газеті «Відомості
приватизації» за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв
ВВВ, 3а, к. 210.

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на
участь у конкурсі можна за адресою: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Луганській обл., 91000, м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а, к. 216, тел.: 58�02�56, 58�01�65,
53�85�43.

Відповідно до ст. 8 і 16 Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяль�
ність в Україні», Положення про порядок роботи Екзаме�
наційної комісії, затвердженого наказом ФДМУ від
13.11.2002 № 1997 та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України від 28.11.2002 за № 925/7213, на засі�
данні, яке відбулося 02.10.2004, Екзаменаційна комісія
ухвалила таке рішення:

позбавити Невмержицького Бориса Миколайо@
вича кваліфікаційного документа оцінювача за гру�
бе порушення нормативно�правових актів з оцінки
майна.

Відповідно до наказу ФДМУ від 12.10.2004 № 2138 у
зв’язку з отриманням Тимощик І. П. нового кваліфі@
каційного свідоцтва оцінювача від 10.07.2004 ЦМК
№ 135, виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут експертизи та
управління власністю», анульовано свідоцтво про ре@
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
24.12.2003 № 920, видане ФДМУ Тимощик І. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 12.10.2004 № 2139 у
зв’язку з отриманням Білєнською Е. Є. нового ква@
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1284, виданого ФДМУ і українською комерцій�
ною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від 10.10.2003
№ 574, видане ФДМУ Білінській Е. Є.

Відповідно до наказу ФДМУ від 12.10.2004 № 2140 у
зв’язку з отриманням Крючковим С. А. нового ква@
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1319, виданого ФДМУ і Українською комерцій�
ною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від 10.07.2003
№ 402, видане ФДМУ Крючкову С. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 12.10.2004 № 2141 у
зв’язку з отриманням Мухіним О. О. нового квалі@
фікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1196, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом
бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 10.04.2002
№ 666, видане ФДМУ Мухіну О. О.

Згідно з наказом ФДМУ від 12.10.2004 № 2142 ану@
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів від 28.09.2004 № 1614, видане
ФДМУ Кучеренку В. Ю.

Згідно з наказом ФДМУ від 12.10.2004 № 2143 ану@
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів від 04.11.2003 № 761, видане
ФДМУ Прищепі І. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 07.10.2004 № 2101 у
зв’язку з отриманням Епштейном М. А. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1306, виданого ФДМУ і Українсь�
кою комерційною школою, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі  оцінюва@
чів від 24.10.2002 № 3496, видане ФДМУ Епштей@
ну М. А.

Згідно з наказом ФДМУ від 07.10.2004 № 2103 ану@
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів від 25.11.2002 № 4152, видане
ФДМУ Чуприні Л. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 07.10.2004 № 2104
 у зв’язку з отриманням Щербиною В. В. нового ква@
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1392, виданого ФДМУ і Українською комерцій�
ною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від 02.03.2004
№ 1093, видане ФДМУ Щербині В. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 07.10.2004 № 2105
у зв’язку з отриманням Щур С. Ф. нового кваліфіка@
ційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1393, виданого ФДМУ і Українською комерційною
школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 27.08.2002
№ 2207, видане ФДМУ Щур С. Ф.

Згідно з наказом ФДМУ від 07.10.2004 № 2112 у зв’язку
з рішенням Екзаменаційної комісії від 03.07.2004
(протокол № 13) щодо видачі замість єдиного кваліфі�
каційного документа оцінювача (від 25.11.2000 № 2097,
видане ФДМУ і колективним підприємством «Інформа�
ційно�консультаційний центр» Українського товариства
оцінювачів) трьох кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
за кожним напрямом оцінки окремо, анульовано сві@
доцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці@
нювачів від 04.01.2003 № 4205, видане ФДМУ
Трусевичу Ю. В.
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Відповідно до наказу ФДМУ від 07.10.2004 № 2107, у

зв’язку з отриманням Котенко Н. А. нового кваліфі@

каційного свідоцтва оцінювача від 10.07.2004 ЦМК

№ 128, виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут експертизи та

управління власністю», анульовано свідоцтво про ре@

єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від

18.08.2003 № 512, видане ФДМУ Котенко Н. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 07.10.2004 № 2108, у

зв’язку з отриманням Романієм Д. О. нового квалі@

фікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ

№ 1361, виданого ФДМУ і Українською комерційною

школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в

Державному реєстрі оцінювачів від 24.10.2002

№ 3442, видане ФДМУ Романію Д. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 07.10.2004 № 2109, у

зв’язку з отриманням Корнійчук Н. В. нового квалі@

фікаційного свідоцтва оцінювача від 15.05.2004

ЦМК № 89, виданого ФДМУ і Київським коледжем не�

рухомості, анульовано свідоцтво про реєстрацію в

Державному реєстрі оцінювачів від 04.11.2003

№ 765, видане ФДМУ Корнійчук Н. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 07.10.2004 № 2110, у

зв’язку з отриманням Сагановичем А. І. нового ква@

ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 10.07.2004

ЦМК № 133, виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут експер�

тизи та управління власністю», анульовано свідоцт@

во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню@

вачів від 21.06.2004 № 1352, видане ФДМУ Сага@

новичу А. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 07.10.2004 № 2111, у

зв’язку з отриманням Глуховою О. С. нового квалі@

фікаційного свідоцтва  оцінювача від 03.07.2004

МФО № 1492, виданого ФДМУ і центром післядиплом�

ної освіти підприємства «Далекс�Експерт», анульова@

но свідоцтво про реєстрацію в Державному реєст@

рі оцінювачів від 15.02.2002 № 207, видане ФДМУ

Глуховій О. С.

Відповідно до наказу ФДМУ від 07.10.2004 № 2113, у

зв’язку з отриманням Кочетковим М. О. нового ква@

ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 03.07.2004

МФО № 1505, виданого ФДМУ і центром післядиплом�

ної освіти підприємства «Далекс�Експерт», анульова@

но свідоцтво про реєстрацію в Державному реєст@

рі оцінювачів від 15.02.2002 № 208, видане ФДМУ

Кочеткову М. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 07.10.2004 № 2114, у

зв’язку з отриманням Меліховою Н. М. нового ква@

ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 03.07.2004

МФО № 1512, виданого ФДМУ і центром післядиплом�

ної освіти підприємства «Далекс�Експерт», анульова@

но свідоцтво про реєстрацію в Державному реєст@

рі оцінювачів від 28.01.2002 № 48, видане ФДМУ

Меліховій Н. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 05.10.2004 № 2065, у

зв’язку  з отриманням Шумаковим Ю. Е. нового ква@

ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 03.07.2004

МФО № 1481, виданого ФДМУ і Міжнародним інститу�

том бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в

Державному реєстрі оцінювачів від 12.06.2002

№ 1191, видане ФДМУ Шумакову Ю. Е.

Відповідно до наказу ФДМУ від 05.10.2004 № 2066,

у зв’язку з отриманням Кішубаєвим Т. Г. нового

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від

10.07.2004 ЦМК № 126, виданого ФДМУ і ТОВ «Інс�

титут інтелектуальної власності і права»,анульовано

свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі

оцінювачів від 29.12.2003 № 927, видане ФДМУ

Кішубаєву Т. Г.

Згідно з наказом ФДМУ від 05.10.2004 № 2067 ану@

льовано свідоцтво про реєстрацію в Державному

реєстрі оцінювачів від 22.10.2003 № 690, видане

ФДМУ Глущенку Р. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 07.10.2004 № 2106,

у зв’язку з отриманням Воротеляком Е. Е. нового

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від

19.06.2004 МФО № 1292, виданого ФДМУ і Україн�

ською комерційною школою, анульовано свідоцтво

про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва@

чів від 27.08.2002 № 2221, видане ФДМУ Вороте@

ляку Е. Е.

Відповідно до наказу ФДМУ від 05.10.2004 № 2068, у

зв’язку з отриманням Губар Л. М. нового кваліфіка@

ційного свідоцтва оцінювача від 03.07.2004 МФ

№ 1599, виданого ФДМУ і ТОВ «Навчально�кон�

салтинговий центр «Експерт�Л», анульовано свідоцт@

во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню@

вачів від 10.06.2002 № 1146, видане ФДМУ Гу@

бар Л. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 05.10.2004 № 2069, у

зв’язку з отриманням Барановою Л. О. нового ква@

ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 03.07.2004

МФ № 1486, виданого ФДМУ і центром післядиплом�

ної освіти підприємства «Далекс�Експерт», анульова@

но свідоцтво про реєстрацію в Державному реєст@

рі оцінювачів від 07.11.2002 № 3863, видане ФДМУ

Барановій Л. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 05.10.2004 № 2070,

анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяль@

ності від 06.09.2002 № 1349/02, виданий ФДМУ при@

ватному підприємцю Войтюку Петру Володимиро@

вичу, м. Дніпропетровськ.

Згідно з наказом ФДМУ від 05.10.2004 № 2072, ану@

льовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності

від 30.10.2003 № 2176/03, виданий ФДМУ товари@

ству з обмеженою відповідальністю «Центр експе@

ртизи і оцінки «Інсайдер», м. Київ.

Відповідно до наказу ФДМУ від 05.10.2004 № 2073,

у зв’язку із необхідністю отримання товарист@

вом з обмеженою відповідальністю «СОФТ ЕКС@

ПЕРТ» сертифіката суб’єкта оціночної діяльнос@

ті за додатковими спеціалізаціями в межах напряму

оцінки майна (лист до Фонду державного майна Укра�

їни (ФДМУ) від 17.09.2004 № 15), анульовано сер@

тифікат суб’єкта оціночної діяльності від

18.04.2002 № 74/02, виданий ФДМУ товариству з

обмеженою відповідальністю «СОФТ ЕКСПЕРТ»,

м. Київ.
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
(м. Київ, вул. Кутузова, 18/9)

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
головного спеціаліста,

провідного спеціаліста,
заступника директора департаменту

у центральному апараті

Основні вимоги до претендентів:
повна вища освіта

(економіст, юрист, бухгалтер),
знання державної мови

(для заступника директора департаменту —
вільне володіння іноземною мовою),

володіння персональним комп’ютером,
вік — до 45 років.

Заяви приймаються протягом
30 календарних днів від дня оголошення

про проведення конкурсу.
Додаткова інформація щодо основних

функціональних обов’язків, розміру та умов
оплати праці надається кадровою

службою Фонду:
тел.: (044) 254!28!76, 296!33!64, 294!84!52.

Відповідно до Указу Президента України від
07.06.99 № 968/99 «Про заходи щодо забезпе�
чення захисту прав учасників інвестиційних фон�
дів та інвестиційних компаній» і постанови Кабі�
нету Міністрів України від 02.07.2000 № 1055
«Про створення галузевого державного архіву фі�
нансових посередників» на базі Державної акці�
онерної компанії «Національна мережа аукціон�
них центрів» створено Галузевий державний ар�
хів фінансових посередників Фонду державного
майна України.

Головною метою діяльності архіву є приймання,
зберігання та використання документів, створе�
них у результаті діяльності Компанії, її регіональ�

До уваги керівників інститутів
спільного інвестування  та фінансових посередників

них філій і фінансових посередників (інвестиційних
фондів та інвестиційних компаній) та віднесених до
складу Національного архівного фонду.

3 лютого 2004 року проводиться планова ро�
бота з опрацювання та систематизації архівних
матеріалів стосовно сертифікатної приватизації,
переданих до галузевого державного архіву фі�
нансових посередників з регіональних аукціонних
центрів.

Галузевий державний архів функціонує і має мо�
жливість приймати документальні матеріали в не�
обмеженій кількості на постійне та тимчасове збе�
рігання.

Запрошуємо до плідної співпраці.

В інформації про продаж акцій відкритих акціонер�

них товариств за грошові кошти на УФБ та філіях (Івано�

Франківська філія УФБ. Аукціонні торги 16.11.2004), опу�

блікованій у «ВП» від 13.10.2004 № 40, згідно зі статут�

ними документами адресу ВАТ «Птахофабрика «Ужго�

родська», слід читати:

«89423, Закарпатська обл., Ужгородський р�н, с. Кон�

цово БМ».

Далі за текстом.

В інформації про продаж акцій відкритих акціонер�

них товариств за грошові кошти на ДФБ та філіях

(м. Донецьк, ДФБ. Аукціонні торги 17.11.2004), опублі�

кованій у «ВП» від 13.10.20004 № 40 (328), п.  3, слід

читати:

«Статутний фонд ВАТ «Шахта «Комсомолець Донба�

су»: 83719 816,75 грн., заборгованість дебіторська —

112 642 000 грн.»

Далі за текстом.

В інформації про продаж акцій відкритих акціонер�
них товариств за грошові кошти на УФБ та філіях (УФБ.
Аукціонні торги 16.11.2004), опублікованій у «ВП» від
13.10.2004 № 40 (328), слід читати:

«Ухвалою господарського суду Кіровоградської обла�
сті від 25.08.2004 справа № 101168 порушено прова�
дження у справі про банкрутство ВАТ «Добровеличків�
ський цукровий завод».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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м. Київ
ТОВ «Фірма «Періодика» тел./факс (044) 228�00�24, тел. 228�61�65
АТЗТ «САММІТ» тел./факс (044) 254�50�50
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ТОВ «Альянс» тел. (044) 461�81�47, 244�60�20
ДП «Столичні новини» тел. (044) 234�51�19, 234�33�27

м. Донецьк
ТОВ «НВП «Ідея» тел./факс (062) 381�09�32

м. Запоріжжя
ТОВ «Прессервіс�Кур’єр» тел. (0612) 62�51�51, 62�52�43

м. Луганськ
ПП «Ребрик ІВ» тел. (0642) 58�50�75, 53�40�73

м. Львів
ТОВ «ВГ «Ділова преса» тел./факс (0322) 70�34�68, тел. 70�54�82
ПП «РА «Львівські оголошення» тел.(0322) 97�15�15, факс 97�02�18

м. Миколаїв
ТОВ «Ноу�Хау» тел. (0512) 47�20�03, 47�03�25

м. Одеса
ТОВ «Ласка» тел. (048)  711�66�16, (0482) 32�75�87
ПП «Агентство «Наш бізнес» тел. (0482) 34�64�76, (048) 715�01�74

ПП «Пугачова» тел. (048) 760�71�21

м. Севастополь
ПП «Експрес�Крим» тел./факс (0692) 54�35�84, 55�09�00

м. Тернопіль
ПП «Бізнес�преса» тел. (0352) 25�18�23

м. Ужгород
ПП «Мясковська» тел. (03122) 3�55�12

м. Харків
ДП «Фактор�преса» тел. (0572) 26�43�33, 26�75�33, 17�02�07

Регіональні представництва ДП «Фактор>Преса»

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»

м. Кременчук

ТОВ «САММІТ�Кременчук» тел. (0536) 63�21�88, 79�61�89,

e�mail:summit@sat.poltava.ua

м. Львів

ТОВ «САММІТ�Львів 247» тел. (0322) 74�32�23, 40�33�20, 98�04�80

e�mail:vasyl@247.com.ua

м. Миколаїв

ТОВ «САММІТ�Миколаїв» тел. (0512) 23�40�86, 56�10�69,

e�mail:info@sammit.mk.ua

м. Сімферополь

ПП «САММІТ�Крим» тел. (0652) 51�23�95, 51�24�93,

e�mail:merika@summit.crimea.com

м. Харків

АТЗТ «САММІТ�Харків» тел. (0572) 142�621, 142�620,

e�mail:summit@summit.kharkov.ua

м. Ялта

Філія ДП «САММІТ�Крим» тел. (0654) 32�41�35

Регіональні представництва передплатного агентства KSS

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

Триває передплата
на офіційне видання ФДМУ на 2005 рік —

«Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»
з додатком – газетою «Відомості приватизації».

Необхідні дані Ви знайдете

в Каталозі видань України на 2005 рік, с. 163, 165.

Телефон редакції (044) 294@40@53, факс 200@33@77.

Видання можна передплатити з будь@якого місяця
в усіх відділеннях зв’язку України.

Крім того, з кур
,
єрською експрес@доставкою видання

Фонду державного майна України можна передплатити:

ПЕРЕДПЛАТА  2005   �   ПЕРЕДПЛАТА  2005   �   ПЕРЕДПЛАТА  2005   �   ПЕРЕДПЛАТА  2005

Алчевськ тел. (06442) 2�22�44,

                     2�92�94

Алушта тел. (06560) 3�07�81

Бердянськ тел. (06153) 6�34�15,

                     6�33�51

Вінниця тел. (0432) 32�30�00,

                                                         35�50�86

Дніпропетровськ тел. (0562) 32�22�57

Донецьк тел. (062) 345�03�59,

                   90�58�99

Євпаторія тел. (06569) 3�55�32

Житомир тел. (0412) 41�35�98

Запоріжжя тел. (0612) 13�49�50,

        (061) 220�96�00

Івано�Франківськ тел. (03422) 2�57�87,

                     7�59�59

       (0342) 50�15�10

Іллічівськ тел. (048) 777�03�55

Ізмаїл тел. (04841)  2�03�35

Керч тел. (067) 230�57�84

Київ тел. (044) 464�02�20

Кривий Ріг тел. (0564) 74�66�42

Кіровоград тел. (0522) 55�02�17

Кременчук тел. (0536) 79�63�56

Лисичанськ тел. (06451) 2�00�65

Луганськ тел. (0642) 58�88�61 (62)

Луцьк тел. (0332) 28�80�47

Львів тел. (0322) 41�91�65 (66)

Макіївка тел. (06232) 6�31�70

Маріуполь тел. (0629) 34�84�28

Мукачеве тел. (03131) 2�56�45

Мелітополь тел. (0619) 42�67�07

Миколаїв тел. (0512) 47�92�27,

       39�75�69

Одеса тел. (048) 777�03�55

Полтава тел. (0532) 50�93�10,

                   50�65�15

Рівне тел. (0362) 28�80�47

Севастополь тел. (0692) 54�90�64

Сімферополь тел. (0652) 24�85�79,

                   24�89�74

Суми тел. (0542) 21�95�50

Тернопіль тел. (0352) 43�04�27,

                   23�51�51

Ужгород тел. (03122) 3�42�20

Феодосія тел. (06562) 7�27�23

Харків тел. (0572) 54�39�37,

                   54�62�65

Херсон тел. (0552) 26�42�32,

                                                         28�21�69

Хмельницький тел. (03822) 3�29�31

Черкаси тел. (0472) 65�52�38,

       65�52�37

Чернівці тел. (0372) 58�40�57

Ялта тел. (0654) 32�40�08

 Індекс Назва  видання Періодичність Вартість передплати, грн.

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

22437 Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень 12 разів 6,08 18,24 36,48 72,96
про приватизацію» (укр.). Законодавчі, на рік
нормативно�методичні та інформаційні  матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка до 1 раз на
«Державного інформаційного бюлетеня про  тиждень
приватизацію» (укр.). Інформація
про проведення процедур приватизації майна

22438 Комплект у складі:
журналу «Государственный информационный 12 разів 6,08 18,24 36,48 72,96
бюллетень о приватизации» (рос.). Законодавчі, на рік
нормативно�методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка 1 раз
до «Державного інформаційного бюлетеня про на тиждень
приватизацію» (укр.). Інформація про
проведення процедур приватизації майна

Регіональні представництва групи компаній «Меркурій»

м. Дніпропетровськ

ТОВ «Фірма «Меркурій» тел. (056) 721�93�93, 721�93�94

м. Донецьк

ТОВ «Донбас�Інформ» тел. (062) 345�15�92, 345�19�94

м. Павлоград

Агентство передплати «Меркурій» тел. (05632) 6�14�28

Харків тел. (0572) 26�43�33, 26�75�33

Київ тел. (044) 456�76�41, 456�76�59(79)

Сімферополь тел. (0652) 27�94�56, 27�91�53

Севастополь тел. (0692) 45�55�82

Євпаторія тел. (06569) 3�72�26

Керч тел. (050) 400�00�82

Феодосія тел. (050) 400�00�86

Мелітополь тел. (0619) 42�29�40

Джанкой тел. (06564) 3�34�99

Бахчісарай тел. (06554) 4�05�08


