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ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296$59$77
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ПАКЕТИ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення

конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі приватизації та корпора�
тизації, затвердженого наказом Фонду державного майна
України, 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 від�
критості проведення конкурсів та з метою більшої інфор�
мованості потенційних покупців Фонд державного майна
України інформує про те, що розпочато підготовку до про�
ведення конкурсів з продажу пакетів акцій таких відкритих
акціонерних товариств.

Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області

Код за ЄДРПОУ Назва ВАТ Розмір пакета, %

00165706 «Червоний металіст» 37,37

Центральний апарат Фонду державного майна
України

05481582 «Луганськнафтопродукт» 36,54

Фонд державного майна України пропонує потенційним
покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакетів ак�
цій зазначених підприємств на конкурсі.

Свої пропозиції надсилайте за адресами: м. Суми, вул.
Харківська, 30/1.

Телефон для довідок (0542) 36�11�32, факс (0542) 36�11�32;
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Управління конкурсного

продажу.
Телефони для довідок: (044) 296�59�77, 200�33�53, факс

200�35�16.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт»,

що має стратегічне значення для економіки
та безпеки держави

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 14309540.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ) —

відкрите акціонерне товариство «Електромеханічний завод
«Магніт».

Місцезнаходження ВАТ: Україна, 19000, м. Канів, Черкась�
ка обл., вул. Леніна, 161, телефони: (04736) 3�81�96, 3�86�59.

ВАТ не займає монопольного становища на відповідному
товарному ринку.

2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
пакет акцій у кількості 22 230 056 шт., що становить 97,87%
статутного фонду товариства.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 12 590 900 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 5 678 750 грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг)

за 9 міс. 2004 року:
пральні машини 4 200 шт. на суму 768,5 тис. грн.;
головки магнітні 5 313 шт. на суму 168,2 тис. грн.;
продукція інструментального виробництва на суму 84,3

тис. грн.;
послуги з гальванопокриття деталей на суму 120,0 тис.

грн.;
виконання разових замовлень на суму 1 224,4 тис. грн.
Кількість працюючих станом на 01.10.2004 — 300.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться

ВАТ, умови її використання: земельна ділянка передана ВАТ
у встановленому порядку на підставі державного акта на пра�
во постійного користування землею та становить 35,4 га.

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 3 148,0 2 291,0 2 891,7 1 572,2
Балансовий прибуток, тис. грн. �2 078,0 �426,0 �392,0 �496
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 1 637,0 1 196,0 1 193,6 1 197,5
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 8 234,0 7 917,0 7 920,0 7 877,1
Рентабельність, % �32,0 �12,1 �7,5 �16,6
Вартість активів, тис. грн. 40 387,0 35 781,0 35 147,7 34 657,1

5. Фіксовані умови конкурсу:
погашення протягом 90 днів з дати підписання договору

купівлі�продажу заборгованості ВАТ із заробітної плати пра�
цівникам підприємства у сумі 729,5 тис. грн,;

погашення протягом одного року з дати підписання дого�
вору купівлі�продажу заборгованості ВАТ:

по відрахуваннях до Пенсійного фонду у сумі 567,2 тис. грн.;
по платежах до бюджету у сумі 298,2 тис. грн.;
здійснення програми технічної реконструкції виробницт�

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

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

дотримання тих видів економічної діяльності, які є на дату
підписання договору купівлі�продажу;

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

конкуренції»;
поліпшення умов праці на робочих місцях з небезпечними

та шкідливими умовами праці;
забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсо�

тка від суми реалізованої продукції за рік;
здійснення робіт щодо захисту довкілля та дотримання еко�

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

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

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

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

Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па�
кетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених в про�
цесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним
наказом Фонду державного майна України, Антимонопольно�
го комітету України та Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 1 259 090 грн. як конкурсну гарантію на розра�

хунковий рахунок Фонду державного майна України №
37316021000058, в ОПЕРУ ДКУ м. Києва, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945, одержувач — Фонд державного майна
України. Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі
у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Електромеханічний
завод «Магніт».

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,
одержувач — Фонд державного майна України. Призначен�
ня платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з про�
дажу пакета акцій ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт».

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

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

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

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

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

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Електромеханічний
завод «Магніт».

Для отримання пакета документації про конкурс та дозволу
на відвідання ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» необ�
хідно звернутись до Фонду державного майна України в

Управління конкурсного продажу (кімната 614, тел.:
200�33�53, 296�59�77).

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інфор�
мацію можна з 9.00 до 16.30 щодня, крім вихідних та свят�
кових днів, за адресою: Україна, 19000, м. Канів, Черкаська
обл., вул. Леніна, 161, тел.: (04736) 3�81�96, 3�86�59.

11. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Електро$
механічний завод «Магніт» відбудеться через 45 ка$
лендарних днів після опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації», за адресою: м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України.

Телефон для довідок 200�33�81.

Додаткові умови
проведення конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт»
1. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є

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

діяльності з виробництва електронно�обчислювальних ма�
шин чи іншого устаткування для оброблення інформації;

провадження протягом не менш трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції, яка використовується
у виробництві електронно�обчислювальних машин чи ін�
шого устаткування для оброблення інформації;

провадження протягом не менш трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої вико�
ристовуються електронно�обчислювальні машини чи інше
устаткування для оброблення інформації;

провадження протягом не менш трьох років економічної
діяльності з оптової торгівлі електронно�обчислювальними
машинами чи іншим устаткуванням для оброблення інфор�
мації.

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 ін�
формаційним повідомленням Фонду державного майна
України про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Електромеханічний завод «Магніт», надати інформацію про
осіб, пов’язаних з ним відносинами контролю за господар�
ською діяльністю відповідно до статті 1 Закону України «Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності».

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

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

Претендент на участь у конкурсі підтверджує свою відпо�
відність кваліфікаційним вимогам учасника, зазначеним в
інформаційному повідомленні, такими документами, які мі�
стять інформацію про те, що цей учасник дійсно дотриму�
ється однієї з зазначених 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 дія�
льності (КВЕД), включеними в довідку органів статистики;

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

ді підтвердних документів.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Завод «Ніжинсільмаш» розміром 99,9955%

статутного фонду (повторно)
1. Код за ЄДРПОУ: 14311643.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ):

ВАТ «Завод «Ніжинський завод сільськогосподарського ма�
шинобудування».
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примірник конкурсної пропозиції та підтвердних документів
запечатується в окремий конверт. Усі конверти з конкурсними
пропозиціями об’єднуються та запечатуються в окремий кон�
верт із надписом «Конкурсні пропозиції» із зазначенням на
ньому тільки адреси органу приватизації та назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з надпи�
сом «Підтвердні документи» із зазначенням на ньому тільки
адреси органу приватизації та назви конкурсу. На пакетах
«Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не по�
винно міститись ніякої інформації, за допомогою якої можна
було б ідентифікувати претендента.

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 відвідування ВАТ
можна отримати з 9.00 до 18.00 щодня, крім вихідних та святко�
вих днів, за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд
державного майна України, Управління конкурсного продажу
(к.604). Телефони для довідок: (044) 296�59�77, 200�33�53.

10. Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інфор�
мацію можна за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул.
Шевченка, 109, ВАТ «Завод «Ніжинсільмаш», телефон (04631)
5�19�43.

11. Конкурс буде проведено 30.11.2004 за адресою:
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного
майна України.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління комунальної власності міста виконкому
Криворізької міської ради про оголошення конкурсу

з продажу пакета акцій відкритого акціонерного
товариства «Криворізький холодокомбінат»

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 01558141.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): від�

крите акціонерне товариство «Криворізький холодокомбі�
нат».

Місцезнаходження ВАТ: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе,
86, тел.: 26�19�31, 26�08�73.

2. Управління комунальної власності міста виконкому Кри�
ворізької міської ради пропонує до продажу пакет акцій у
кількості 10 964 328 шт., що становить 93% статутного фонду
ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 2 741 082 грн.
3. Форма випуску акцій: бездокументарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 2 947 400 грн.
Кількість працюючих: 16 осіб.

Основні показники господарської діяльності
ВАТ «Криворізький холодокомбінат» за останні

три роки та звітний період

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 6 231,2 5 636,4 1 683,7 206,8
Балансовий прибуток, тис. грн. 27,9 35,4 �1 077,3 �318,9
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 177,5 551,8 611,0 571,5
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 303,0 1 073,0 1 001,0 1 223,0
Рентабельність, % 0,4 0,6 — —
Вартість активів, тис. грн. 2 511,5 2 788,8 2 511,5 1 304,2

5. Фіксовані умови:
5.1. Погашення кредиторської заборгованості (станом на

01.10.2004) в сумі 1 177,0 грн. протягом одного року з момен�
ту придбання пакета акцій ВАТ «Криворізький холодокомбі�
нат»;

5.2. Погашення заборгованості із заробітної плати (станом
на 01.10.2004) в сумі 64,0 тис. грн. протягом 3 місяців з моме�
нту придбання пакета акцій ВАТ «Криворізький холодокомбі�
нат»;

5.3. Створення нових робочих місць, необхідних для виро�
бництва;

5.4. Дотримання безпечних та нешкідливих умов праці;
5.5. Виконання мобілізаційних зобов’язань, визначених для

ВАТ;
5.6. Здійснення робіт щодо захисту довкілля, дотримання

екологічних норм.
6. Конкурс проводиться відповідно до Положення про по�

рядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкри�
тих акціонерних товариств, створених у процесі приватиза�
ції та корпоратизації, затвердженого спільним наказом Фон�
ду державного майна України, Антимонопольного комітету
України та Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271 та зареєстрованого у Мі�
ністерстві юстиції України від 28.09.2000 за № 665/4886.

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

7. Для участі в конкурсі претендент:
7.1 Сплачує грошовий внесок у сумі 294 740 грн. як конкур�

сну гарантію на розрахунковий рахунок Управління комуна�
льної власності міста виконкому Криворізької міської ради
№ 37329003007657 банк УДКУ у Дніпропетровській області,
МФО 805012, ідентифікаційний код 25522449. Призначення
платежу: для Управління комунальної власності міста викон�
кому Криворізької міської ради як конкурсна гарантія для
участі в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Криворізький
холодокомбінат».

7.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунко�
вий рахунок Управління комунальної власності міста виконко�
му Криворізької міської ради № 37183001007657 банк УДКУ у
Дніпропетровській області, МФО 805012, ідентифікаційний

код 25522449. Призначення платежу: для Управління комуна�
льної власності міста виконкому Криворізької міської ради як
реєстраційний збір для участі в конкурсі з продажу пакета
акцій ВАТ «Криворізький холодокомбінат».

7.3. Подає по два примірники конкурсних пропозицій та
підтвердних документів. Конкурсні пропозиції та підтвердні
документи подаються до органу приватизації одночасно.
Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних до�
кументів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з написом
«Конкурсні пропозиції» і зазначенням на ньому тільки адреси
органу приватизації та назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з написом
«Підтвердні документи» і зазначенням на ньому тільки адре�
си органу приватизації та назви конкурсу.

На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні докумен�
ти» не має міститися ніякої інформації, за допомогою якої
можна було б ідентифікувати претендента.

8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій та
підтвердних документів — за сім днів до початку проведення
конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд�
них документів: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, кімн.
242в, тел. (0564) 74�75�78.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідування
ВАТ можна отримати з 8.30 до 17.00 щодня, крім вихідних та
святкових днів, за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радян�
ська, 1, кімн. 242в, тел. (0564) 74�75�78.

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

після опублікування інформаційного повідомлення в га$
зеті «Відомості приватизації» за адресою: 50101, м. Кри$
вий Ріг, пл. Радянська, 1.

Телефон для довідок (0564) 74�75�78.

В інформаційному повідомленні Регіонального від�
ділення Фонду державного майна України по Донець�
кій області про проведення конкурсу з продажу пакета
акцій відкритого акціонерного товариства «Новго$
родський машинобудівний завод», опублікованому у
«ВП» від 20.10.2004 № 41 (329), допущено технічну по�
милку: пропущено початкову ціну пакета акцій, яку слід
читати:

«Початкова ціна пакета акцій: 2 146 362 грн.»

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Київський завод газового устаткування та приладів»

Фондом державного майна України підбито підсумки кон�
курсу з продажу пакета акцій ВАТ «Київський завод газового
устаткування та приладів», розташованого за адресою: Укра�
їна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 30, код за ЄДРПОУ 5453410.

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

Переможцем конкурсу визнано товариство з обме$
женою відповідальністю «Промтермінат».

Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язується виконати фіксовані умови конку�

рсу, визначені його планом приватизації пакета акцій ВАТ:
у межах корпоративних прав сприяти:
недопущенню розірвання трудових договорів з працівни�

ками підприємства з ініціативи власника або уповноважено�
го ним органу протягом не менше 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 передбачено мож�
ливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст.40 та ст.41
Кодексу законів про працю України;

створенню нових робочих місць;
дотриманню тих видів економічної діяльності, обсягів ви�

робництва ВАТ, які є на момент підписання договору купівлі�
продажу;

виконанню мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
зниженню частки виробництва (робочих місць) з небез�

печними та шкідливими умовами праці і зменшенню їх впли�
ву на працюючих;

забезпеченню витрат ВАТ на охорону праці не менше 0,5%
від суми реалізованої продукції ВАТ на рік;

здійсненню роботи щодо захисту довкілля та дотриманню
екологічних норм.

Виконувати вимоги Закону України «Про захист економіч�
ної конкуренції».

Пакет містить 440 640 штук акцій, що становить 30% стату�
тного фонду.

Початкова вартість пакета акцій — 423 110 гривень.
Кінцева ціна пакета акцій — 1 300 000 гривень.

Департамент спільних підприємств,
міждержавних майнових відносин та власності

за кордоном, т. 294"44"64

Фонд державного майна України повідомляє, що аукці�
он з продажу державного пакета акцій ЗАТ «Укрдержлі$
зинг» у кількості 99 штук, що становить 15,47% статутного
фонду товариства (умови проведення аукціону опубліко�
вані в газеті «Відомості приватизації» від 01.09.2004 № 34
(322), запланований на 14 жовтня 2004 року (публікація в
газеті «Відомості приватизації» від 15.09.2004 № 39 (327),
не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційних
покупців.

К О Н К У Р С И� ����������            К О Н К У Р С И

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296$59$77

Місцезнаходження ВАТ: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Шевченка, 109.

Телефон (04631) 5�19�43. Факс (04631) 5�12�48.
ВАТ є монополістом на загальнодержавному ринку вироб�

ництва машин та обладнання для тваринництва та кормови�
робництва.

2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
пакет акцій у кількості 45 085 226 шт., що становить 99,9955%
статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 11 400 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 11 271 813 грн.
Основні види діяльності: виробництво машин та облад�

нання для тваринництва та кормовиробництва.
Обсяги виробленої продукції за 9 міс. 2004 р. — 6 595,3

тис. грн., у тому числі на експорт — 149 тис. грн.
Кількість працюючих — 856 чол.
Площа земельної ділянки 25,0065 га, у т. ч. під промислови�

ми об’єктами 11,6 га. Складські приміщення займають 5 520,9
тис. м2, кількість будівель і споруд — 5 шт.

Земельна ділянка надана підприємству у постійне земле�
користування згідно з державним актом № 327 від 22.03.2001.

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 10 378 8 921 8 378 7 230
Балансовий прибуток, тис. грн. �487 �2 479 �5 132 �2 850
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 904 1 248 1 178 1 227
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 6 885 6 621 9 450 10 345
Рентабельність, % �4,7 �27,8 �61,2 �39,4
Вартість активів, тис. грн. 43 260 40 946 38 204 37 115

5. Фіксовані умови конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Завод «Ніжинсільмаш».

Конкурсна пропозиція покупця повинна обов’язково місти�
ти зобов’язання щодо:

погашення заборгованості ВАТ перед Пенсійним фондом у
сумі 1 500 тис. грн. протягом 2 років з моменту укладення
договору купівлі�продажу;

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

 збереження робочих місць, які були на момент підписан�
ня договору купівлі�продажу;

 дотримання тих видів економічної діяльності, обсягів ви�
робництва ВАТ, які є на момент підписання договору купівлі�
продажу ,та розробка і освоєння автоматизованого птахівни�
чого обладнання нового покоління,

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

конкуренції»;
 зниження частки виробництва (робочих місць) з небез�

печними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впли�
ву на працюючих;

 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 чи досягнення найкращих екологічних резуль�
татів.

Вимоги до концепції розвитку підприємства:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов кон�

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

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

6. Інші умови проведення конкурсу:
6.1. Конкурс проводиться відповідно до Положення про по�

рядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкри�
тих акціонерних товариств, створених у процесі приватиза�
ції та корпоратизації, затвердженого спільним наказом Фон�
ду державного майна України, Антимонопольного комітету
України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ри�
нку від 13 вересня 2000 року № 1908/11/271 та зареєстрова�
ним у Міністерстві юстиції України від 28 вересня 2000 року
за №665/4886.

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

7. Для участі у конкурсі претендент:
7.1. Сплачує грошовий внесок у розмірі 1 140,0 тис. грн. як

конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок ФДМУ №
37316021000058, Держказначейство України в ОПЕРУ ДКУ, м.
Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945. Призначення
платежу: для ФДМУ як конкурсна гарантія для участі у конку�
рсі з продажу пакета акцій ВАТ «Завод «Ніжинсільмаш».

7.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунко�
вий рахунок Фонду державного майна України №
37183500900028, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: для ФДМУ як ре�
єстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета ак�
цій ВАТ «Завод « Ніжинсільмаш».

7.3. Подає по 2 примірники конкурсних пропозицій та під�
твердних документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні доку�
менти подаються до органу приватизації одночасно. Кожний
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Фонд державного майна України повідомляє, що повтор�
ний аукціон з продажу державного пакета акцій Спільно$
го українсько$англо$російського підприємства у фо$
рмі акціонерного товариства закритого типу «Топаз$
імпекс» кількістю 120 (сто двадцять) штук, що становить
5,53% статутного фонду товариства (умови проведення
аукціону опубліковані в газеті «Відомості приватизації» від
01.09.2004 № 34 (322), запланований на 14 жовтня 2004
року (публікація в газеті «Відомості приватизації» від
15.09.2004 № 36 (324), не відбувся в зв’язку з відсутністю
заяв від потенційних покупців.

Фонд державного майна України повідомляє про про�
даж на повторному аукціоні, який відбувся 14 жовтня 2004
року за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15, державного
пакета акцій АБ «АвтоЗАЗбанк» кількістю 15 966 (п’ятна�
дцять тисяч дев’ятсот шістдесят шість) штук, що стано�
вить 0,05% статутного капіталу банку. Переможцем аукціо�
ну визнано Товариство з обмеженою відповідальністю
«Приват�Сток�Сервіс». Ціна продажу: 20 693,70 (двадцять
тисяч шістсот дев’яносто три гривні 70 копійок) гривні.

Фондом державного майна України прийняте рішення
про приватизацію державного пакета акцій ЗАТ Україн$
ський Банк Міжнародного Співробітництва «Інвест$
Кривбас Банк» у кількості 85 штук сумарною номіналь�
ною вартістю 85 000 грн., що становить 0,42% статутного
фонду товариства, розташованого за адресою: вул. Нарв�
ська, 11а, м. Кривий Ріг, 50014, код за ЄДРПОУ 24425738.

Фонд державного майна України повідомляє, що повтор�
ний аукціон з продажу державного пакета акцій АКБ
«Чорноморський банк розвитку та реконструкції» у
кількості 1 (одна) штука загальною номінальною вартістю
200,00 (двісті) гривень (умови проведення опубліковані в
газеті «Відомості приватизації» від 13.10.2004 № 40(328)
відбудеться 16 листопада 2004 року об 11.00 за адресою:
м. Київ, вул. Марини Раскової, 15. Аукціон буде проведено
ДАК «Національна мережа аукціонних центрів».
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА  А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення площею 153,9 м2, що зна�

ходиться на балансі Артемівського професійного ліцею і оре�
ндується приватним підприємцем Мащенко Д. В., за адре�
сою: м. Артемівськ, вул. Комсомольська, 2. Приватизовано
фізичною особою за 9 250,04 грн., у т. ч. ПДВ — 1 541,67 грн.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі Ужго�

родського ДКВП «Залізничник» і орендується приватним під�
приємцем Руснаком І. М. у складі: адміністративно�побутовий
корпус; прохідна; два навіси, за адресою: м. Ужгород, вул.
Антонівська, 1а. Приватизовано фізичною особою за 44 539,00
грн., у т. ч. ПДВ — 7 423,00 грн.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Майно бази відпочинку «Гірник», що знаходиться на балансі

ВАТ «Мінерал», за адресою: м. Пологи, вул. Кар’єрна, 28. При�
ватизовано юридичною особою за 910,08 грн., у т. ч. ПДВ —
151,68 грн.

Нежитлове приміщення ХІІІ, літ. А�5, що знаходиться на ба�
лансі ВАТ «Запорізький сталепрокатний завод», за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Яценка, 4. Приватизовано юридичною осо�
бою за 24 744,00 грн., у т. ч. ПДВ — 4 124,00 грн.

Кімнати 5, 6, 7, 17, 18 нежитлового підвального приміщення
№ 61, літ. А�5, що знаходяться на балансі ВАТ «Запорізький
феросплавний завод», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Прав�
ди, 39. Приватизовано юридичною особою за 55 644,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 9 274,00 грн.

Кімнати 19, 20, 21, 22 нежитлового підвального приміщен�
ня № 61, літ. А�5, що знаходяться на балансі ВАТ «Запорізь�
кий феросплавний завод», за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Правди, 39. Приватизовано юридичною особою за 28 416,00
грн., у т. ч. ПДВ — 4 736,00 грн.

Кімнати 15, 16, 33—36, 47 першого поверху, літ. А�5, кімнати
51�71 другого поверху п’ятиповерхової будівлі, що знаходяться
на балансі ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд», за адресою: м. За�
поріжжя, вул. 40 років Радянської України, 41. Приватизова�
но юридичною особою за 365 448,00 грн., у т. ч. ПДВ —
60 908,00 грн.

Склад, літ. Р1, навіс літ. Э1, побутове приміщення, літ. Ю1, що
знаходяться на балансі ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд», за ад�
ресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 20а. Приватизовано
юридичною особою за 182 908,00 грн., у т. ч. ПДВ — 30 487,67
грн.

Комплекс будівель та споруд свиновідгодівельного ком�
плексу, літ. А, Б, В, Г, Д, З, К з навісом та споруди, що знахо�
дяться на балансі Запорізької дирекції залізничних переве�
зень Придніпровської залізниці, за адресою: Запорізькій ра�
йон, с. Ростуще, вул. Залізнична, 13. Приватизовано фізич�
ною особою за 427 747,00 грн., у т. ч. ПДВ — 71 291,17 грн.

Майно бази відпочинку, що знаходиться на балансі ВАТ
«Чернігівське районне підприємство матеріально�технічного

забезпечення», за адресою: Чернігівський район, ст. Верх�
ній Токмак�1. Приватизовано юридичною особою за 2 629,20
грн., у т. ч. ПДВ — 438,20 грн.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
П’ятиповерхова будівля колишнього пансіонату (з підва�

лом та шатровим дахом) загальною площею 3 070,3 м2, що
знаходиться на балансі ДЗЕП «Укркольорпром», за адресою:
м. Трускавець, вул. Стуса, 6. Приватизовано юридичною осо�
бою за 659 470,80 грн., у т. ч. ПДВ — 109 911,80 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення актового залу площею 114,8 м2,

прибудоване до дев’ятиповерхового гуртожитку, що знахо�
диться на балансі ДП «Електромотор�побут» ВАТ «Електро�
мотор», за адресою: м. Полтава, вул. Київське шосе, 58. При�
ватизовано фізичною особою за 47 164,00 грн., у т. ч. ПДВ —
7 861,00 грн.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення кондитерського цеху, що знаходиться на ба�

лансі ДРКВП «Залізничник», за адресою: м. Рівне, вул.
Н. Хасевича, 4. Приватизовано фізичною особою за 41 688,00
грн., у т. ч. ПДВ — 6 948,00 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів: будівля гаража, літ. Б та будів�

ля сараю, літ. В за адресою: м. Скадовськ, вул. Гагаріна, 55.
Приватизовано фізичною особою за 7 695,60 грн., у т. ч. ПДВ
— 1 282,60 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Підвальне приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул.

Свободи, 14а. Приватизовано фізичною особою за 103 880,40
грн., у т.ч. ПДВ — 17 313,40 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Електрозварювальний агрегат АДБ�309 на одновісному ав�

топричепі ІАПЗ�738, що знаходиться на балансі ВАТ «Уман�
ське АТП�17107», за адресою: м. Умань, вул. Вокзальна, 1.
Приватизовано юридичною особою за 3 822,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 637,00 грн.

м. КИЇВ
Нежитловий будинок 746,9 м2 за адресою: вул. Червоноар�

мійська, 63, літ. Б. Приватизовано юридичною особою за
1 192 144,00 грн., у т. ч. ПДВ — 198 690,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Хрещатик/Зань�
ковецької, 15/4, літ. А. Приватизовано юридичною особою за
2 711 052,00 грн., у т. ч. ПДВ — 451 842,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. М. Грушевського,
28/2, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 1 066 500,00
грн., у т. ч. ПДВ — 177 750,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Драгомирова, 8,
літ. А. Приватизовано юридичною особою за 339 408,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 56 568,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Лихачова, 3а,
літ. А. Приватизовано юридичною особою за 146 568,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 24 428,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Лесі Українки,
20—22, літ. А. Приватизовано юридичною особою за
261 216,00 грн., у т. ч. ПДВ — 43 536,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. І. Кудрі, 20а, літ. А.
Приватизовано юридичною особою за 147 582,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 24 597,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Лютеранська, 33,
літ. А. Приватизовано юридичною особою за 487 920,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 81 320,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Городецького/пл.
Франка/вул. Станіславського, 12/2/3, літ. А. Приватизовано юри�
дичною особою за 274 800,00 грн., у т. ч. ПДВ — 45 800,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Госпітальна, 2, літ.
А. Приватизовано юридичною особою за 480 240,00 грн., у
т. ч. ПДВ — 80 040,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Глушкова, 31а, літ.
А. Приватизовано юридичною особою за 25 920,00 грн., у
т. ч. ПДВ — 4 320,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Заболотного, 48а,
літ. А. Приватизовано фізичною особою за 41 532,00 грн., у
т. ч. ПДВ — 6 922,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Лятошинського,
4а, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 33 985,20
грн., у т. ч. ПДВ — 5 664,20 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Горького, 16, літ.
А. Приватизовано юридичною особою за 154 884,00 грн., у
т. ч. ПДВ — 25 814,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Заболотного, 48а,
літ. А. Приватизовано юридичною особою за 135 648,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 22 608,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: просп. Науки, 74, корп.
2, літ. А. Приватизовано юридичною особою за 123 844,80
грн., у т. ч. ПДВ — 20 640,80 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Микільсько�
Ботанічна/Паньківська, 17/4, літ. А. Приватизовано юридич�
ною особою за 104 110,80 грн., у т. ч. ПДВ — 17 351,80 грн.

Дачні будинки № 15 та 38 Будинку відпочинку «Пуща�
Водиця», що орендуються ЗАТ «Футбольний клуб «Динамо�
Київ», за адресою: вул. Вишгородська, 150. Приватизовано
юридичною особою за 1 271 219 грн., у т. ч. ПДВ — 211 870
грн.

Аукціон

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину «Дари ланів», що знаходиться на балансі

госпрозрахункового структурного підрозділу ДП «ВО «Пів�
денний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» — Пав�
лоградського механічного заводу, за адресою: м. Павлоград,

вул. Поштова, 6а. Приватизовано фізичною особою за
110 414,20 грн., у т. ч. ПДВ — 18 402,37 грн.

Нежитлове приміщення, що знаходиться на балансі Дніпро�
петровської дирекції залізничних перевезень Державного під�
приємства Придніпровська залізниця, за адресою: м. Дніпро�
петровськ, вул. Вокзальна, 8, прим. № 62а. Приватизовано фі�
зичною особою за 273 900,00 грн., у т. ч. ПДВ — 45 650,00 грн.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення магазину № 44 з майном, що знаходиться на

балансі Тернопільського ДКВП «Залізничник», за адресою:
Гусятинський район, м. Хоростків, ст. Хоростків, вул. Івасюка,
59. Приватизовано фізичною особою за 10 150,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 1 691,67 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля матеріального складу за адресою: м. Херсон, вул.

Паровозна, 41. Приватизовано фізичною особою за 26 934,60
грн., у т. ч. ПДВ — 4 489,10 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні, за конкурсом

Викуп

ІВАНО$ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення площею 58,54 м2, орендоване колективним під�

приємством «Каніт», за адресою: м. Івано�Франківськ, вул.
Галицька, 9.

Приміщення площею 185,37 м2, орендоване ТОВ «Варто»,
за адресою: м. Івано�Франківськ, вул. Старозамкова, 2.

Приміщення площею 182,32 м2, орендоване ТОВ «Траян»,
за адресою: м. Івано�Франківськ, вул. Старозамкова, 2.

Приміщення першого поверху площею 153,9 м2 та підваль�
не приміщення площею 55,15 м2, орендовані приватним під�
приємством «Про�Макс», за адресою: м. Івано�Франківськ,
вул. Старозамкова, 2.

Приміщення площею 36,2 м2, орендоване приватним під�
приємцем Сидоренко О. О., за адресою: м. Івано�Франківськ,
вул. Старозамкова, 2.

Приміщення площею 160,43 м2, орендоване ЗАТ «Берегиня»,
за адресою: м. Івано�Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15.

Конторські приміщення площею 261,7 м2 та складські при�
міщення площею 404,1 м2, орендоване ЗАТ «Берегиня», за
адресою: м. Івано�Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15.

Приміщення площею 31,6 м2, орендоване ТОВ «Герц�
Карпати», за адресою: м. Івано�Франківськ, вул, Старозам�
кова, 2.

Приміщення площею 107,6 м2, орендоване приватним під�
приємцем Кишинською З.О., за адресою: м. Івано�Франківськ,
вул. Незалежності, 19.

Приміщення площею 88,75 м2, орендоване ТОВ «Салон�
перукарня «Чарівниця», за адресою: м. Івано�Франківськ, вул.
Шашкевича, 2.

Приміщення площею 36,9 м2, орендоване ТОВ «Ковальська
фабрика «Арма», за адресою: м. Івано�Франківськ, вул. Ста�
розамкова, 2.

Приміщення площею 221,3 м2, орендоване ТОВ «Бізнес�
Саммерс», за адресою: м. Івано�Франківськ, вул. Січових
Стрільців, 48.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля та обладнання колишнього магазину «Іграшки» фі�

лії магазину № 9, що знаходиться на балансі відособленого
підрозділу «Рівненська АЕС» Національної атомної енергоге�
неруючої компанії «Енергоатом» і орендується ТОВ «Кузне�
цовське налагоджувально�монтажне управління «Електропі�
вденмонтаж», за адресою: м. Кузнецовськ, проспект Шевче�
нка, 5.

Склоприймальний пункт магазину № 3, що знаходиться на
балансі Рівненського ДКВП «Залізничник» і орендується су�
б’єктом підприємницької діяльності — фізичною особою Ко�
ноненко С. М., за адресою: м. Рівне, вул. Н. Хасевича, 1а.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 543,0 м2, що знаходиться

на балансі ВАТ «Гумотехніка» і орендується приватним під�
приємцем Зновенко О. В., за адресою: м. Суми, вул. Римсь�
кого�Корсакова, 3.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина приміщень другого поверху адміністративної бу�

дівлі, що орендуються ПП «Буд�сфера», за адресою: м. Чер�
каси, вул. Хрещатик, 225.

Приміщення будинку побуту «Славутич», що орендується
ПП Черкаським В. Г., за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна�
Благовісна, 105/269.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Грушевського, 4б,

літ. Б.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Звіринецька, 63,

літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: пров. Лабораторний,

22, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Січневого повс�

тання, 11а, літ. Б.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Мічуріна, 7, літ. А

будинок.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Кіквідзе, 11, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Панаса Мирного,

20, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Дружби народів,

7, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. А. Іванова, 17, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Немировича�

Данченка / вул. Арсенальна, 14/13, літ. А.
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Нежитлове приміщення за адресою: Кловський узвіз, 20,
літ. А.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Панаса Мирного,
9, літ. Б.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. Кіквідзе, 15а, літ. Б.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Чигоріна, 61, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Городецького, 11а,

літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Кудрі Івана, 22/1,

літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Підвисоцького/

вул. Драгомирова, 10/10, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: провулок Філатова, 3/1,

літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Щорса, 29а, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: бульв. Дружби наро�

дів, 7, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Орлика Пилипа,

22/2, літ. А.
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Хрещатик/вул. За�

ньковецької, 15/4, літ. А.
Нежитлове приміщення площею 123,40 м2 за адресою: вул.

Васильківська, 23/16.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом викупу
(наказ ФДМУ від 15.10.2004 № 2170)

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовані приміщення першого поверху адмінбудинку за�

гальною площею 25,7 м2 та підвальне приміщення адмінбу�
динку площею 50,4 м2, що знаходяться на балансі Регіональ�
ного відділення ФДМУ по Закарпатській області і оренду�
ються приватним підприємцем Вовчик С. М., м. Тячів, вул.
Незалежності (Леніна), 18.

Вбудовані приміщення першого поверху адмінбудинку за�
гальною площею 25,7 м2, що знаходяться на балансі Регіона�
льного відділення ФДМУ по Закарпатській області і оренду�
ються приватним підприємцем Бедевельським О. О., м. Тя�
чів, вул. Незалежності (Леніна), 18.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля їдальні № 14, що знаходиться на балансі Фастівсь�

кого державного торгово�виробничого підприємства робіт�
ничого постачання і орендується приватним підприємцем
Поліщуком С. М., м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 42.

Частина складського приміщення загальною площею 261,3
м2, що знаходиться на балансі Фастівського державного тор�
гово�виробничого підприємства робітничого постачання і
орендується приватним підприємцем Швець О. Ф.,  м. Біла
Церква, вул. Привокзальна, 8а.

Цілісний майновий комплекс — Державне  підприємство
«Завод «Лазурит», смт Володарка, вул. Коцюбинського, 29.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Кіоск № 3 та підсобні приміщення (сарай, вбиральня) за�

гальною площею 23,9 м2, що знаходяться на балансі ДП «Ре�
сторан станції Котовськ» і орендуються приватним підпри�
ємцем Олійник Н. В., м. Котовськ, вул. Леніна, 2а.

Частина приміщення кафе «Лада» загальною площею 231,4
м2 з обладнанням, що знаходяться на балансі ДП «Ресторан
станції Котовськ» і орендуються приватним підприємцем Фі�
лімончук Г. В., м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 196.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, у складі: нежитлова будівля ко�

лишньої їдальні, літ. А�1, загальною площею 588,1 м2; спору�
да (блок�кімната); обладнання (37 од.),  що знаходиться на
балансі ВАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» і
орендується приватним підприємцем Чикаловим С. В.,
м. Харків, просп. Тракторобудівників, 107в.

Нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі коли�
шнього клубу (літ. ХІІІ�І) загальною площею 345,2 м2, яка не
увійшла до статутного фонду ВАТ «Завод залізобетонних конс�
трукцій № 3», знаходиться на балансі і орендується приват�
ним підприємством «РОФЄЛЬ», м. Харків, вул. Достоєвсько�
го, 1.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля та обладнання магазину № 20 «Універсам», що зна�

ходиться на балансі відособленого підрозділу «Рівненська
АЕС» Національної автономної енергогенеруючої компанії
«Енергоатом», за адресою: м. Кузнецовськ, м�н Будівельни�
ків, 49.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом продажу на аукціоні
(наказ ФДМУ від 15.10.2004 № 2170)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля їдальні № 6 загальною площею 257,62 м2, що зна�

ходиться на балансі Котовського державного  торговельно�
виробничого підприємства робітничого постачання Одесь�
кої області, Томашпільський р�н, смт Вапнярка, вул. Привок�
зальна, 9.

Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі ВАТ
«Козятинхліб», у складі: столярний цех (літ. Є) загальною пло�
щею 47,5 м2; кладова ПММ (літ. Й) загальною площею 5,4 м2;
гаражні бокси з коморою (літ. Л) загальною площею 101,5 м2;
майстерня (літ. О) загальною площею 144,6 м2; вбиральня;
паркан, м. Козятин, вул. Червоноармійська, 72.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівлі та споруди вугільного складу (інв. № 17256 та інв. №

17257), що знаходяться на балансі ВАТ «Криворізький залі�
зорудний комбінат» ДАК «Укррудпром», м. Кривий Ріг, вул.
Куна, 1а.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, які не увійшли до статутного

фонду ВАТ «Донецький завод іграшок», м. Донецьк, вул. Кі�
рова, 90.

Будівля матеріального складу, що знаходиться на балансі
Шахтарської дирекції з ліквідації шахт ДП «Донвуглереструк�
туризація», Шахтарський р�н, сільрада Розівська, поверхо�
вий комплекс шахти «Кировская».

Нежитлове вбудоване приміщення площею 66,6 м2,  що зна�
ходиться на балансі Вуглегірської теплоелектростанції ВАТ
ДЕК «Центренерго», м. Світлодарськ, буд. 7.

Нежитлове вбудоване приміщення площею 14,3 м2, що зна�
ходиться на балансі Вуглегірської теплоелектростанції ВАТ
ДЕК «Центренерго», м. Світлодарськ, буд. 21.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення № 12 на цокольному по�

версі нежитлової будівлі, що знаходиться на балансі ВАТ
«Алчевський металургійний комбінат», м. Алчевськ, вул. Горь�
кого, 37.

Нежитлове вбудоване приміщення № 11, що знаходиться
на балансі ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», м. Ал�
чевськ, вул. Горького, 37.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Гаражі (літ. Д, літ. Б), що знаходяться на балансі ВАТ «Чер�

воноградське шахтопрохідницьке підприємство», м. Черво�
ноград, вул. Львівська, 79.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Автомобіль ЗІЛ�431610 ФОН�52, держ. № 215�05 ХА, що

знаходиться на балансі ВАТ «АТП�16363», м. Харків, вул. Ро�
ганська, 160.

Автомобіль ЗІЛ�431610 НАСТ�3, держ. № 22�93 ХАХ, що
знаходиться на балансі ВАТ «АТП�16363», м. Харків, вул. Ро�
ганська, 160.

Автомобіль ЗІЛ�431410 ФІАР�53, держ. № 402�81 ХА, що
знаходиться на балансі ВАТ «АТП�16363», м. Харків, вул. Ро�
ганська, 160.

Автомобіль ЗІЛ�431610 ХАБО�14, держ. № 50�92 ХАС, що
знаходиться на балансі ВАТ «АТП�16363», м. Харків, вул. Ро�
ганська, 160.

Напівпричіп МАЗ�9397, держ. № 54�45 ХА, що знаходиться
на балансі ВАТ «АТП�16363», м. Харків, вул. Роганська, 160.

Напівпричіп ОДАЗ�9786, держ. № 035�49 ХА, що знаходиться
на балансі ВАТ «АТП�16363», м. Харків, вул. Роганська, 160.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення третього поверху площею 7,7 м2,

що знаходиться на балансі ВАТ «Херсонський комбінат хлі�
бопродуктів», м. Херсон, вул. Порт�Елеватор, 5.

Конкурс

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом продажу за конкурсом
(наказ ФДМУ від 15.10.2004 № 2170)

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Цілісний майновий комплекс — Ялтинське торговельне під�

приємство «Торгмортранс», м. Ялта, вул. Свердлова, 1.

Пропонуються до продажу

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні цілісного

майнового комплексу — Державне інжинірингове
підприємство «КРОК»

(початкова вартість знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ: 20194986.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс – Державне

інжинірингове підприємство «КРОК».
Адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окру�

жна, 127.
Відомості про об’єкт: заборгованість станом на 31.05.2004:

дебіторська — 298,5 тис. грн., кредиторська — 299,5 тис.
грн.

Кількість працівників — 19 чол.
Рентабельність: за 2001 р. — 0%, за 2002 р. — 0%, за

2003 р. — 29,2%.
До складу ЦМК входять: автомобіль, обладнання, устатку�

вання та інші активи; об’єкти нерухомого майна на балансі
підприємства відсутні, приміщення орендується.

Вид діяльності: розроблення конструкторської документа�
ції агрегатів та обладнання для хімічної, металургійної та ін�
ших галузей промисловості.

Початкова вартість продажу без урахування ПДВ —
126 029,4 грн.

 Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у
відповідному до вимог санітарно�технічному стані та додер�
жання правил пожежної безпеки згідно з чинним законодав�
ством; розрахунок за об’єкт приватизації здійснюється гро�
шовими коштами; не проводити звільнення працівників з іні�
ціативи нового власника протягом 6 місяців згідно з чинним
законодавством України.

Грошові кошти на участь в аукціоні — 12 603,0 грн., що ста�
новить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, по�
купець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ у Дніп�
ропетровській області, МФО 805012, Регіональному відділен�
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області, код за ЄДРПОУ 13467337.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 в УДКУ у Дніпропетровській обла�
сті, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному

відділенню Фонду державного майна України по Дніпропет�
ровській області.

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

Аукціон відбудеться о 10.00 29 листопада 2004 р. в
філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «На$
ціональна мережа аукціонних центрів» за адресою:
49061, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68,
корп.12, 4$й поверх, ( тел. 779$30$74).

Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 25 листопа�
да 2004р. до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єк�
та за тел. (0562) 42�89�65. Ознайомитися з об’єктом можна в
робочі дні за місцем його розташування.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — нежитлового вбудованого приміщення
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення, що зна�

ходиться на балансі комунального підприємства «Міська слу�
жба єдиного замовника», м. Харцизьк.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 31590968.
Місцезнаходження об’єкта: 86700, Донецька обл., м. Хар�

цизьк, вул. Вокзальна, 35.
Адреса балансоутримувача: м. Харцизьк, вул. Полупанова,

29.
Відомості про будівлю: нежитлове вбудоване приміщення

площею 388,75 м2. Рік забудови — 1955.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 65 075,00 грн., ПДВ

— 13 015,00 грн.
Початкова ціна продажу — 78 090,00 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитись з умо�

вами аукціону; утримання об’єкта та прилеглої території в
належному технічному та санітарному стані; забезпечення
благоустрою прилеглої до об’єкта території; забезпечення
вільного доступу обслуговуючих служб до комунікацій зага�
льного користування; об’єкт приватизації відчужується або
здається в оренду з додержанням умов, на яких він був при�
дбаний; продаж об’єкта приватизації юридичним та фізич�
ним особам здійснюється за грошові кошти; покупець опла�
чує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватиза�
ції; забезпечити укладання договорів з експлуатаційними ор�
ганізаціями на обслуговування і оплату послуг.

Грошові кошти в розмірі 7 809,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
25623260046871 в Макіївській філ. АКБ УСБ «Укрсоцбанк» у м.
Макіївка, МФО 334174, код за ЗКПО 04053022, одержувач ко�
штів — виконком Харцизької міської ради.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17,00 грн., та розрахунки за придбаний об’єкт привати�
зації перераховуються на р/р № 25623260046871 в Макіївсь�
кій філ. АКБ УСБ «Укрсоцбанк» у м. Макіївка, МФО 334174, код
за ЗКПО 04053022, одержувач коштів — виконком Харцизь�
кої міської ради.

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

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за тел. (06257) 4�24�40 та за вищевказаною адресою.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

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

балансі комунального підприємства КУ Центральна міська
лікарня, м. Харцизька.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01991323.
Місцезнаходження об’єкта: 86700, Донецька обл., м. Хар�

цизьк, вул. Патона, 7.
Адреса балансоутримувача: м. Харцизьк, вул. Краснозна�

менська, 164.
Відомості про будівлю: нежитлове приміщення площею

761,4 м2. Рік забудови — 1944.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 36 342,00 грн., ПДВ

— 7 268,40 грн.
Початкова ціна продажу: 43 610,40 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний погодитись з умо�

вами аукціону; утримання об’єкта та прилеглої території в
належному технічному та санітарному стані; забезпечення
благоустрою прилеглої до об’єкта території; забезпечення
вільного доступу обслуговуючих служб до комунікацій зага�
льного користування; об’єкт приватизації відчужується або
здається в оренду з додержанням умов, на яких він був при�
дбаний; продаж об’єкта приватизації юридичним та фізич�
ним особам здійснюється за грошові кошти; покупець опла�
чує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватиза�
ції; забезпечити укладання договорів з експлуатаційними ор�
ганізаціями на обслуговування і оплату послуг.

Грошові кошти в розмірі 4 361,04грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
25623260046871 в Макіївській філ. АКБ УСБ «Укрсоцбанк» у м.
Макіївка, МФО 334174, код за ЗКПО 04053022, одержувач ко�
штів — виконком Харцизької міської ради.

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13
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Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17,00 грн. та розрахунки за придбаний об’єкт привати�
зації перераховуються на р/р № 25623260046871 в Макіївсь�
кій філ. АКБ УСБ «Укрсоцбанк» у м. Макіївка, МФО 334174, код
за ЗКПО 04053022, одержувач коштів — виконком Харцизь�
кої міської ради.

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

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за тел. (06257) 4�24�40 та за вищевказаною адресою.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі колишнього

дитячого садка № 4
Код балансоутримувача за ЄДРПОУ: 00131083.
Назва об’єкта: будівля колишнього дитячого садка № 4, що

знаходиться на балансі структурної одиниці Старобешівсь�
кої ТЕС ВАТ «Донбасенерго».

Адреса: 87230, Донецька обл., Старобешівський р�н, смт
Новий Світ, вул. Радянська, 7.

Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля 1957
року побудови з підвалом та двома ґанками, загальною пло�
щею приміщень 689,1 м2, у тому числі підвал площею 143,7 м2,
замощення площею 227,7 м2, огорожа, ворота. Земельна ді�
лянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 57 772 грн.; ПДВ —
11 554 грн.40 коп.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
69 326 грн. 40 коп.

Умови продажу:  утримувати об’єкт у належному технічному
та санітарному стані; забезпечити дотримання санітарно�
екологічних норм, передбачених законодавством України; за�
безпечити упорядкування прилеглої до об’єкта території; об’�
єкт приватизації відчужується або здається в оренду з доде�
ржанням 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 у Донецькій області на
рахунок № 37187561900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа�
вного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 6 933 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
Управління Державного казначейства в Донецькій області на
рахунок № 37313008000034, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа�
вного майна України по Донецькій області.

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

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, кімн. 439а, Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі лазні з підвалом

Код балансоутримувача за ЄДРПОУ: 00131083.
Назва об’єкта: будівля лазні з підвалом, що знаходиться на

балансі структурної одиниці Старобешівської ТЕС ВАТ «Дон�
басенерго».

Адреса: 87230, Донецька обл., Старобешівський р�н., смт
Новий Світ, вул. Комсомольська, 8.

Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1960
року побудови з підвалом та двома ґанками, загальною пло�
щею приміщень 393,9 м2, у тому числі підвал площею 87,6 м2,
замощення площею 87,5 м2. Земельна ділянка окремо не ви�
ділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 23 317 грн.; ПДВ —
4 663 грн. 40 коп.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
27 980 грн. 40 коп.

Умови продажу:  утримувати об’єкт у належному санітарно�
технічному стані; забезпечити дотримання санітарно�
екологічних норм, передбачених законодавством України; за�
безпечити упорядкування прилеглої до об’єкта території; об’�
єкт приватизації відчужується або здається в оренду з доде�
ржанням 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 у Донецькій області на
рахунок № 37187561900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа�
вного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 2 799 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
Управління Державного казначейства у Донецькій області на
рахунок № 37313008000034, МФО 834016, код за ЄДРПОУ

13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа�
вного майна України по Донецькій області.

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

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, кімн. 439а, Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі колишнього кінотеатру

Код балансоутримувача за ЄДРПОУ: 00131083.
Назва об’єкта: будівля колишнього кінотеатру, що знахо�

диться на балансі структурної одиниці Старобешівської ТЕС
ВАТ «Донбасенерго».

Адреса: 87230, Донецька обл., Старобешівський р�н., смт
Новий Світ, вул. Московська, 3.

Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля 1957
року побудови з підвалом та шістьма ґанками, загальною
площею приміщень 805,2 м2, у тому числі підвал площею 91,7
м2. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 44 664 грн.; ПДВ —
8 932 грн. 80 коп.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
53 596 грн. 80 коп.

Умови продажу:  утримувати об’єкт у належному технічному
та санітарному стані; забезпечити дотримання санітарно�
екологічних норм, передбачених законодавством України; за�
безпечити упорядкування прилеглої до об’єкта території; об’�
єкт приватизації відчужується або здається в оренду з доде�
ржанням 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 у Донецькій області на
рахунок № 37187561900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа�
вного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 5 360 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
Управління Державного казначейства у Донецькій області на
рахунок № 37313008000034, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач: Регіональне відділення Фонду держа�
вного майна України по Донецькій області.

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

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, кімн. 439а, Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.

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

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

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

ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності –

цілісного майнового комплексу малого державного
підприємства «Турківське АТП$14612»

Балансоутримувач: мале державне підприємство «Турків�
ське АТП�14612», код за ЗКПО 22417456.

Юридична адреса: 82500, Львівська обл., м. Турка, вул. Ів.
Франка, 39.

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс малого дер�
жавного підприємства «Турківське АТП�14612».

Місцезнаходження об’єкта: 82500, Львівська обл., м. Турка,
вул. Ів. Франка, 39.

Вид діяльності підприємства: пасажирські перевезення.
Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входять адміністра�

тивно�виробнича будівля (гараж з адміністративними при�
міщеннями) площею 834,1 м2, у т. ч. адміністративна частина
площею 442,0 м2 та гараж площею 392,1 м2, споруда туалету,
обладнання та 14 одиниць автотранспорту, що знаходяться
за адресою: м. Турка, вул. Ів. Франка, 39. Рік побудови будів�
лі — 1978. Площа земельної ділянки 0,52 га. Питання земле�
користування покупець вирішує з органами місцевого само�
врядування після укладання договору купівлі�продажу згідно
з чинним законодавством.

Кількість працівників: 43 особи.
Заборгованість станом на 31.07.2004: дебіторська —

68 420,56 грн., кредиторська — 134 376,87 грн.
Початкова вартість продажу — 96 231 грн. (дев’яно$

сто шість тисяч двісті тридцять одна гривня).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17

грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива�
тизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в УДК у Львів�
ській області, МФО 825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ
по Львівській області, ЗКПО 20823070.

Грошові кошти у розмірі 9 623,10 грн., що становить 10%

від початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок
одержувача коштів № 37310009000186 в УДК у Львівській об�
ласті, МФО 825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львів�
ській області, ЗКПО 20823070.

Умови продажу об’єкта: новий власник стає правонаступ�
ником усіх прав і обов’язків ЦМК; не проводити звільнення
працівників з ініціативи нового власника протягом 6 місяців
згідно з чинним законодавством України; подальше викори�
стання об’єкта визначає покупець; об’єкт не підлягає відчу�
женню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним
особам без збереження умов, на яких він був придбаний.

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

Аукціон буде проведено об 11$й год. через 30 днів від
дня опублікування цієї інформації у газеті «Відомості
приватизації».

Прийняття заяв припиняється за три дні до початку прове�
дення аукціону.

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

Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, кімн.21, тел. (0322) 74�12�24, Регіо�
нальне відділення Фонду державного майна України по Львів�
ській області.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної

власності – будівлі складу
Назва об’єкта: будівля складу.
Адреса об’єкта: Львівська обл., Самбірський р�н., с. Ралі�

вка, вул. Ясна, 16б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 02426105, орендне підпри�

ємство «Львівформвидав», 29008, м. Львів, вул. Я. Жижки, 5.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова

цегляна будівля складу загальною площею 336,2 м2. Будівля
знаходиться в занедбаному стані та впродовж останніх років
не експлуатується, вікна та двері відсутні. Рік побудови 1968,
група капітальності — ІІІ. Земельна ділянка не виділена. Пи�
тання землекористування покупець вирішує з органами міс�
цевого самоврядування після укладання договору купівлі�
продажу згідно з чинним законодавством.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 7 435 грн., ПДВ —
1 487 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
8 922 грн. (вісім тисяч дев’ятсот двадцять дві гривні).

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива�
тизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в УДК у Львів�
ській області, МФО 825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ
по Львівській області, ЗКПО 20823070.

Грошові кошти у розмірі 892,20 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок оде�
ржувача коштів № 37310009000186 в УДК у Львівській облас�
ті, МФО 825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львівській
області, ЗКПО 20823070.

Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта
визначає покупець; об’єкт не підлягає відчуженню та пере�
дачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без
збереження умов, на яких він був придбаний.

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

 Аукціон буде проведено об 11$й год. через 30 днів від
дня опублікування цієї інформації у газеті «Відомості
приватизації».

Прийняття заяв припиняється за три дні до початку прове�
дення аукціону.

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

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

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні приміщення філії

АКАБ «Україна» (вартість продажу зменшена на 30%)
Назва об’єкта: приміщення філії АКАБ «Україна» (частина

приміщення контори СТОВ «Авангард» (дві кімнати).
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., Баштанський р�н, с.

Мар’ївка, вул. Миру, 5.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення на другому

поверсі двоповерхової будівлі, рік будівництва —1980, зага�
льна площа 45,5 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 358 грн., ПДВ —
271,6 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 629,6 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 162,96 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Миколаївсь�
ка обл., Баштанський р�н, с. Мар’ївка, вул. Миру, 5.

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

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
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по Миколаївській області, код за ЄДРПОУ 20917284, банк:
Управління Державного казначейства у Миколаївській обла�
сті, 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 об’єкта

державної власності — одноповерхової будівлі —
приміщення кубової, що знаходиться на балансі
Служби будівельно$монтажних робіт і цивільних

споруд Одеської залізниці (зниження ціни на 30%)
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 01071580,

65023, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська,19.
Назва об’єкта: одноповерхова будівля — приміщення ку�

бової.
Адреса: 68542, Одеська область, Тарутинський район, ст.

Березино, вул.Привокзальна,4а.
Інформація про об’єкт: окреморозташована кам’яна будів�

ля загальною площею 15,3 м2 , висота приміщень — 2,8 м, яка
розташована у 200 м від залізничної станції Березино, біля
залізничної колії. Системи тепло�, водо� та електропостачан�
ня відсутні. Рік будівництва — 1952. Земельна ділянка окре�
мо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 406,98 грн.
ПДВ — 81,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

488,38 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає

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

Плата за реєстрацію заяви та розрахунки за придбаний
об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37186501900001,
МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Одеській області. Оде�
ржувач: РВ ФДМУ по Одеській області.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про�
дажу об’єкта, що становить 48,84 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 та проведення
аукціону – філія ДАК «Національна мережа аукціонних центрів»
— Одеський аукціонний центр.

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведення аукціону: філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» — Одеський аукціонний центр,
адреса: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, 2�й поверх, тел.
728�72�23.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — будівлі лазні, що знаходиться на балансі

Служби будівельно$монтажних робіт і цивільних
споруд Одеської залізниці (зниження ціни на 30%)
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 01071580,

65023, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська,19.
Назва об’єкта: будівля лазні.
Адреса: 68542, Одеська область, Тарутинський район, ст.

Березино, вул. Жуковського,1а.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхо�

ва будівля з цегли загальною площею 64,0 м2 , висота примі�
щень — 2,8 м, яка розташована у 30 м від залізничної колії та
у 200 м від залізничної станції Березино. Системи тепло�,
водо� та електропостачання відсутні. Не функціонує. Рік буді�
вництва — 1969. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкт без ПДВ — 1 397,76 грн.
ПДВ — 279,55 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

1 677,31 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає

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

Плата за реєстрацію заяви та розрахунки за придбаний
об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37186501900001,
МФО 828011, код 20984091, банк УДК у Одеській області. Оде�
ржувач: РВ ФДМУ по Одеській області.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про�
дажу об’єкта, що становить 167,73 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 та проведення
аукціону — філія ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» — Одеський аукціонний центр.

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведення аукціону: філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» — Одеський аукціонний центр,
адреса: м. Одеса, вул. В Арнаутська, 15, 2�й поверх, тел.
728�72�23.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні магазину з приладдям,
що знаходиться на балансі ВАТ «Завод «Тіра»

Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 1430950,
67700, Одеська область, м. Білгород�Дністровський, вул. Ки�
шинівська, 32.

Назва об’єкта: магазин з приладдям.
Адреса: 67700, Одеська область, м. Білгород�Дністров�

ський, вул.Кишинівська,32.
Інформація про об’єкт: вбудоване приміщення недіючого

магазину площею 32,0 м2, що знаходиться в окремо розташо�
ваній одноповерховій кам’яній будівлі на території ВАТ «Ті�
ра». До складу об’єкта входять: стіл з двома стільцями. За�
безпечено електро� та теплопостачанням. Рік будівництва —
1975. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 234,00 грн.
ПДВ — 446,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

2 680,80 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про�
дажу об’єкта, що становить 268,08 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 та проведення
аукціону — філія ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» — Одеський аукціонний центр.

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведення аукціону: філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» — Одеський аукціонний центр,
адреса: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, 2�й поверх, тел.
728�72�23.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі колишньої котельні,

що знаходиться на балансі Котовського
будівельно$монтажного експлуатаційного

управління № 2 Одеської залізниці
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 01071663,

66300, Одеська обл., м. Котовськ, вул. Польова,1а.
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні.
Адреса: 66500, Одеська область, Любашівський район, ст.

Любашівка, вул. Привокзальна, 25б.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля за�

гальною площею 117,5 м2 з залізобетонною огорожею дов�
жиною 138,4 м та металевими воротами. Рік будівництва —
1975. Не функціонує. Обладнання демонтоване. Системи те�
пло�, водо� та електропостачання відсутні. Земельна ділянка
окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 760,00 грн.
ПДВ — 2 352,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

14 112,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про�

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13
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дажу об’єкта, що становить 1 411,20 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 та проведення
аукціону — філія ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» — Одеський аукціонний центр.

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведення аукціону: філія ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів» — Одеський аукціонний центр,
адреса: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, 2�й поверх, тел.
728�72�23.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні автомобіля

ЗІЛ$131 р/н 18$86 ХОН
Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ�131 р/н 18�86 ХОН.
Адреса: м. Херсон, вул. Н. Миколаївське шосе, 9.
Об’єкт знаходиться на балансі ВАТ «Херсонське АТП�16527»,

код за ЄДРПОУ 03119003.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 8 555,75 грн., зменше�

на на 30% від початкової ціни продажу.
ПДВ: 1 711,15 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

10 266,90 грн., зменшена на 30% від початкової ціни
продажу.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 1 026,69 грн.

Умови продажу: покупець зобов’язаний сплатити вартість
робіт, пов’язаних з підготовчою роботою по приватизації об’�
єкта.

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

Аукціон відбудеться 24.12.2004 за адресою: м. Хер$
сон, бульвар Мирний, 3 о 10.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
20.12.2004.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподаткову�
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 одер�
жувача — УДК у Херсонській області, код банку 852010.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про�
дажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відді�
лення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсон�
ській області, код банку — 852010.

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

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон�
ській області за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, 6�й
поверх, кімната 613, тел. 24�03�73 з 8.00 до 17.00, вихідні —
субота, неділя.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів групи А

Назва об’єкта: автомобіль Фольксваген Гольф р/н
22$55 ХОБ.

Адреса: м. Херсон, вул. Паровозна, 31.
Об’єкт знаходиться на балансі Херсонського державного

торговельно�виробничого підприємства робітничого поста�
чання Одеської залізниці.

Характеристика об’єкта: рік випуску — 1985, легковий ав�
томобіль, об’єм двигуна — 1,3 л, колір — зелений.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 3 070,20
грн., зменшена на 30% від початкової вартості об’єкта.

ПДВ: 614,04 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ: 3 684,24 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)

для участі в аукціоні: 368,42 грн., зменшена на 30% від поча�
ткової вартості об’єкта.

Назва об’єкта: автомобіль ГАЗ$53Б р/н 75$50 ХОЛ.
Адреса: м. Херсон, вул. Паровозна, 31.
Об’єкт знаходиться на балансі Херсонського державного

торговельно�виробничого підприємства робітничого поста�
чання Одеської залізниці.

Характеристика об’єкта: рік випуску — 1983, тип машини
— вантажна, тип кузова — самоскид.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 2 030,58
грн., зменшена на 30% від початкової вартості об’єкта.

ПДВ: 406,12 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ: 2 436,70 грн., зменшена на 30% від початкової
вартості об’єкта.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)
для участі в аукціоні: 243,67 грн.

Назва об’єкта: автомобіль — фургон ГЗСА$3704 для пе$
ревезення хлібу, транзитний номер 184$17 ХО.

Адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. Паровозна, 31.
Об’єкт знаходиться на балансі Херсонського державного

торговельно�виробничого підприємства робітничого поста�
чання Одеської залізниці.

Характеристика об’єкта: рік випуску — 1970, призначений
для перевезення хлібобулочних виробів, кузов деревомета�
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левий, внутрішнє приміщення поділено на чотири секції, ва�
нтажопідйомність — 2 170 кг, внутрішні розміри кузова —
3215х1965х1460 мм, об’єм кузова — 9,2 м3, колір — блакит�
ний.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 1 828,17
грн., зменшена на 30% від початкової вартості об’єкта.

ПДВ: 365,63 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ: 2 193,80 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу)

для участі в аукціоні: 219,38 грн.
Умови продажу: покупці зобов’язані сплатити вартість ро�

біт, пов’язаних з підготовкою до приватизації об’єктів.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — гро�

шові кошти.
Аукціон відбудеться 24 грудня 2004 року за адресою:

м. Херсон, бульвар Мирний, 3 о 10.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —

20.12.2004.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподаткову�

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 одер�
жувача — УДК у Херсонській області, код банку 852010.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про�
дажу для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відді�
лення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК у Херсон�
ській області, код банку 852010.

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

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь
в аукціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсон�
ській області за адресою: м. Херсон, бульв. Мирний, 3, 6�й
поверх, кімната 613, тел. 24�03�73 з 8.00 до 17.00, вихідні —
субота, неділя.

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта

державної власності — автопавільйону
Код за ЄДРПОУ: 03119730.
Назва об’єкта: автопавільйон, який не ввійшов до статут�

ного фонду ВАТ «Чернігівське АТП�17454», не експлуатується.
Адреса: м. Чернігів, вул. Робоча, 6.
Призначення об’єкта: для автотранспорту.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля на сім авто�

мобілів 1985 року, загальною площею 380,7 м2; стіни — мета�
левий каркас обшитий азбестоцементними листами; дах —
азбестоцементні листи.

Відомості про земельну ділянку: під об’єкт приватизації
окремо не виділялась, знаходиться в оренді господарського
товариства.

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

ПДВ: 26 040 грн.
Умови продажу:  сплата за об’єкт приватизації здійснюєть�

ся грошовими коштами; утримання об’єкта та прилеглої тери�
торії відповідно до санітарно�екологічних норм; питання зем�
лекористування покупець вирішує самостійно з органами міс�
цевого самоврядування згідно з чинним законодавством.

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

Грошові кошти в розмірі 2 604 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській
обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській
обл., МФО 853592.

Аукціон буде проведений 10 грудня 2004 року об 11$й
год. за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.

Кінцевий термін прийняття заяв: 6 грудня 2004 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ�

не відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 176�302, час робо�
ти: з 8�00 до 17�00, крім суботи та неділі.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — нежитлової будівлі
Код за ЄДРПОУ: 03362710.
Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: 17500, м. Бобровиця, вул. Польова, 35.
Балансоутримувач: Бобровицька філія № 2 ВАТ «Чернігів�

нафтопродукт».
Відомості про об’єкт: одноповерховий цегляний гараж на 3

бокси з прибудовою, 1994 р., загальною площею 148,4 м2,
покритий шифером. Розташований на території балансоут�
римувача.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не відведена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 849 грн., ПДВ —
1 969,8 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ – 11 818,8 грн.

Умови продажу:  сплата за об’єкт приватизації здійсню�
ється грошовими коштами; утримання об’єкта та прилеглої
території у відповідності до санітарно�екологічних норм; пи�
тання землекористування покупець вирішує самостійно з ор�
ганами місцевого самоврядування згідно з чинним законо�
давством.

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

Грошові кошти в розмірі 1 182грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській
обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській
обл., МФО 853592.

Аукціон буде проведений 10 грудня 2004 року об 11$й
год. за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.

Кінцевий термін прийняття: заяв 6 грудня 2004 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ�

не відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000,
м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел.176�302, час
роботи: з 8�00 до 17�00, крім суботи та неділі.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — нежитлової будівлі (магазину)
з обладнанням

Код за ЄДРПОУ: 31480303.
Назва об’єкта: нежитлова будівля (магазин) з обладнан�

ням
Адреса: м. Чернігів, вул. Попудренка, 1а
Балансоутримувач: ТОВ «Експрес�Люкс», м. Чернігів, вул.

Попудренка, 1а.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з під�

валом 1964 року побудови. Загальна площа приміщень 377,3
м2, у т.ч. площа торговельного залу 99,9 м2, площа підвалу —
82,2 м2. До обладнання належать: ліфт вантажний, інформа�
ційний щит (які являються невід’ємною частиною будівлі) та
4 касові апарати.

Відомості про земельну ділянку: окремо не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 233 250 грн.
ПДВ: 46 650 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

279 900 грн.
Умови продажу:  сплата за об’єкт приватизації здійсню�

ється грошовими коштами; утримання об’єкта та прилеглої
території у відповідності до санітарно�екологічних норм; пи�
тання землекористування покупець вирішує самостійно з ор�
ганами місцевого самоврядування згідно з чинним законо�
давством.

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

Грошові кошти в розмірі 27 990 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській
обл., код 14243893, банк одержувача — УДК у Чернігівській
обл., МФО 853592.

Аукціон буде проведений 10 грудня 2004 року об 11$й
год. за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.

Кінцевий термін прийняття заяв: 6 грудня 2004 року.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ�

не відділення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000,
м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн.319, тел.176�302, час робо�
ти: з 8.00 до 17.00, крім суботи та неділі.

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

ГРУПА  Ж

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Майно медпункту, що знаходиться на балансі ВАТ

«Іванівський спецкар’єр», за адресою: Калинівський район,
с. Іванів. Приватизовано юридичною особою за 2 132,36 грн.,
у т. ч. ПДВ — 355,39 грн.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ПОСП «Дружба», за

адресою: Олевський район, м. Олевськ, вул. Чапаєва, 120.
Приватизовано юридичною особою за 6 510,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 1 085,00 грн.

ІВАНО$ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс аптеки № 54 за адресою:

Снятинський район, с. Заболотів, вул. Грушевського, 23.
Приватизовано юридичною особою за 40 530,00 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня, що знаходиться на балансі «Драбівське», за

адресою: Драбівський район, с. Драбово�Барятинське, вул.
Гагаріна, 11а. Приватизовано юридичною особою за 4 320,00
грн., у т. ч. ПДВ — 720,00 грн.

Аукціон

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Козятинська швейна

фабрика», за адресою: м. Козятин, вул. Матросова, 80.
Приватизовано юридичною особою за 6 804,60 грн., у т. ч.
ПДВ — 1 134,10 грн.

Пропонуються до продажу

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — спорткомплексу
Назва об’єкта: спорткомплекс (не працюючий).
Місцезнаходження об’єкта: Волинська обл., м. Луцьк, вул.

Електроапаратна, 3.
Призначення об’єкта: організація спортивно�оздоровчих

занять населення.
Кількість робочих місць: —
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Енко».
Код за ЄДРПОУ: 13367676.
Характеристика об’єкта: будівля спорткомплексу площею

531,2 м2, спортивний майданчик розміром 31х18 м,
обладнання у кількості 34 од. Земельна ділянка окремо не
виділена.

Кредиторська заборгованість — відсутня.
Дебіторська заборгованість — відсутня.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 113 200 грн.
ПДВ: 22 640 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

135 840 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу

об’єкта — 11 320 грн.
Умови продажу об’єкта: збереження первісного призначення

об’єкта; покупець сплачує продавцеві витрати, пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації; питання землекористування
вирішуватиметься покупцем після укладання договору купівлі�
продажу об’єкта згідно з чинним законодавством; створення нових
робочих місць; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду
іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов,
на яких він був придбаний.

Плата за реєстрацію заяви — 17,0 грн. вноситься на р/р №
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код
13347870 в УДК у Волинській області, МФО 803014.
Призначення платежу — для РВ ФДМУ (за заяву).

Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за
об’єкт вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК по Волинській області,
МФО 803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по
Волинській області грошові кошти в розмірі 10% початкової
ціни продажу за об’єкт для участі в аукціоні.

Сплата за придбаний об’єкт приватизації вноситься
грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК у Волинській області,
МФО 803014.

Аукціон буде проведено 17 грудня 2004 р. о 10$й годині
за адресою: м. Луцьк, Київська площа, 9, кімн. 815.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.
Луцьк, Київська площа, 9, кімн. 805. Кінцевий термін
прийняття заяв для участі в аукціоні — 13 грудня 2004 р.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Луцьк, вул.
Електроапаратна, 3, понеділок—четвер з 9.00 до 17.00.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 4�00�57,
4�34�92.

ДОНЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні профілакторію, що

знаходиться на балансі ВАТ «Дебальцевський завод
металургійного машинобудування»

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00187381.
Назва об’єкта: профілакторій, що знаходиться на балансі

ВАТ «Дебальцевський завод металургійного машино�
будування».

Адреса: 84700, Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Заводське,
18а.

Призначення об’єкта: оздоровлення та відпочинок
населення.

Відомості про об’єкт: триповерхова будівля профілакторію
з підвалом, загальною площею приміщень 3 662,4 м2,
бойлерна площею 25,2 м2, асфальтове замощення площею
3 016,4 м2. Територія огороджена суцільним  цегельним
парканом площею 151,1 м2. Рік збудування об’єкта — 1988,
площа земельної ділянки — 8 680 м2.

Вартість продажу об’єкта: без ПДВ — 57 638 грн., ПДВ —
11 527 грн. 60 коп.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 69 165 грн. 60 коп.

Умови аукціону: збереження профілю діяльності об’єкта;
утримання об’єкта у належному санітарно�технічному стані;
забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території;
об’єкт приватизації відчужується або здається в оренду з
додержанням умов, на яких він був придбаний; покупець
оплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до
приватизації.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК у
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р №
37187561900001, Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 6 917 грн., що становить 10% від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області, банк: УДК в
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016,
ЄДРПОУ 13511245, р/р № 37184564900001, Регіональне відді�
лення Фонду державного майна України в Донецькій області.

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

Аукціон буде проведено на 51$й день після публікації
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цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 36,
філія «Донецький аукціонний центр» ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів».

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

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

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

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної

сфери — клубу ст. Коростень$Подільський,
що перебуває на балансі Коростенської дистанції

цивільних споруд і водопостачання
Назва об’єкта: клуб ст. Коростень�Подільський, що пере�

буває на балансі Коростенської дистанції цивільних споруд і
водопостачання.

Адреса:11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коро�
льова, 33.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства�балансоутримувача:
25923243, Коростенська дистанція цивільних споруд і водопоста�
чання, 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Горького, 27.

Призначення об’єкта: проведення культурно�масових за�
ходів.

Відомості про земельну ділянку та будівлю: двоповерхова
цегляна будівля площею 1 343,1 м2. Рік будівництва — не
встановлений. Будівля довгий час не експлуатується.

Земельна ділянка не відведена. Питання землекористування
покупець вирішує з органами місцевого самоврядування після
укладання договору купівлі�продажу об’єкта приватизації.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 58 842 грн.
ПДВ — 20%: 11 768,4 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ: 70 610,4 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності протягом 3�х

років; витрати, пов’язані з приватизацією, покласти на покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17

грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт прива�
тизації перераховуються на рахунок одержувача коштів: ре�
гіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у
Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 7 062 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок оде�
ржувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код
13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах. №
37314013000010, МФО 811039.

Аукціон буде проведено 17 грудня 2004 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.

Кінцевий термін прийняття заяв: 13 грудня 2004 року до 18
години.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Корольова, 33.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Житомирській обл., м. Житомир, вул. 1
Травня, 20, кімн. 411, тел. 22�76�68, в робочі дні з 9.00 до 18.00.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за некомерційним конкурсом
об’єкта комунальної власності цілісного майнового

комплексу — Здолбунівської районної друкарні
(початкова вартість знижена)

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Здолбунів�
ська районна друкарня.

Код за ЄДРПОУ — 02468492.
Місцезнаходження об’єкта: 35700, Рівненська область, м.

Здолбунів, вул. Л. Українки, 6.
Призначення об’єкта: друкування газет, поліграфічна дія�

льність, не віднесена до інших угрупувань, палітурна та оздоб�
лювальна справа, роздрібна торгівля з лотків.

Кількість робочих місць: 17 одиниць.
Кількість працюючих: 17 чол.

Основні показники діяльності ЦМК

Показник 31.07.2004 2003 р. 2002 р.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), тис. грн. 73,1 136,4 150.5
Прибуток (збиток), тис. грн. �1,8 �15 �8,3
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 18 12,9 15,1
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 34 20,3 19,4
Рентабельність діяльності, % �2,4 �9,2 �5,1

Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входить двоповерхо�
ва будівля друкарні загальною площею приміщень 1 061,0 м2.
Машини та обладнання —20 одиниць. Транспортні засоби —
автомобіль УАЗ�3303�01 бортовий. Інструменти, прилади та
інвентар — 12 одиниць. інші необоротні матеріальні активи
— 13 одиниць. Земельна ділянка окремо не виділена.

Початкова вартість продажу становить: 310 000,00
грн.

Умови продажу.
Новий власник стає правонаступником майнових прав і обо�

в’язків підприємства. Збереження профілю діяльності підпри�
ємства, номенклатури продукції, що склалися на момент прива�
тизації, протягом 2 років. Здійснення програм технічного пере�
озброєння виробництва, впровадження прогресивних техно�
логій протягом 2 років. Виконання вимог антимонопольного за�
конодавства протягом 2 років. Виконання встановлених для під�
приємства мобілізаційних завдань протягом 2 років. Збере�
ження робочих місць для працівників, зайнятих на підприємс�
тві на момент приватизації, протягом 2 років. Обов’язкове пра�
цевлаштування працівників підприємства протягом 2 років.
Створення безпечних та нешкідливих умов праці працівників.
Забезпечення соціальних гарантій трудовому колективу. Здійс�
нення заходів щодо захисту навколишнього природного сере�

довища, дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта. До�
тримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт. По�
дальше відчуження майна — за погодженням з органом прива�
тизації; об’єкт не підлягає відчуженню фізичним та юридич�
ним особам без збереження умов, на яких він був проданий.
Покупець зобов’язаний подати до конкурсної комісії бізнес�план
приватизації об’єкта, який містить зобов’язання покупця та шля�
хи їх виконання. Основні розділи бізнес�плану повинні включа�
ти: назву і місцезнаходження об’єкта; відомості про покупця
(основний вид діяльності, фінансові показники діяльності під�
приємства і т. ін.); план виконання умов конкурсу; додаткові зо�
бов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта; запропонова�
ну покупцем вартість придбання об’єкта; можливі джерела над�
ходження інвестицій;  соціальні наслідки приватизації об’єкта.
Питання землекористування новий власник вирішує самостій�
но з органами місцевого самоврядування згідно з чинним за�
конодавством. До моменту підписання сторонами підсумкового
акта перевірки умов договору купівлі�продажу на вимогу про�
давця, покупець зобов’язаний надавати необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору. Без�
перешкодно допускати працівників органу приватизації для пе�
ревірки виконання умов договору. Відшкодування переможцем
конкурсу органу приватизації вартості робіт, пов’язаних з під�
готовкою об’єкта до продажу та проведенням конкурсу. Пере�
можцем конкурсу буде визначений учасник, який запропонує
найкраще співвідношення бізнес�плану та ціни.

Засобами платежу за об’єкт для юридичних та фізичних
осіб є грошові кошти.

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 № 37183007000095, банк УДК в Рівнен�
ській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержу�
вач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.

Грошові кошти в розмірі 31 000,00 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості продажу об’єкта приватиза�
ції, вносяться на рахунок № 37313004000095, банк УДК в Рів�
ненській області, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, оде�
ржувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області.

Кінцевий термін прийняття заяв: 16 грудня 2004 року вклю�
чно до 17.15.

Конкурс буде проведено 24 грудня 2004 року об 11.00
в приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Рівнен$
ській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 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 повторний продаж на аукціоні оздоровчого

комплексу (2 будинки) на території бази відпочинку
«Каштан» (форма власності державна)

Назва об’єкта: оздоровчий комплекс (2 будинки) на тери�
торії бази відпочинку «Каштан».

Адреса об’єкта: Херсонська обл., Голопристанський р�н, с.
Більшовик.

Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно�
виробниче підприємство робітничого постачання Одеської
залізниці.

Профіль діяльності об’єкта: надання оздоровчих послуг.
Характеристика об’єкта: два одноповерхових будинки №

32, 31 загальною площею 37,8 та 37,6 м2. Земельна ділянка
окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 834,0 грн., сума
ПДВ — 1 966,80 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 11 800,80
грн.

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу
об’єкта) для участі в аукціоні: 1 180,08 грн.

Умови продажу. Збереження профілю діяльності об’єкта.
Покупець сплачує послуги БТІ, експерта та нотаріуса. Питан�
ня земельних відносин покупець вирішує самостійно.

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

Аукціон буде проведено через 50 днів після публікації
інформації в газеті «Відомості приватизації о 10.00 за
адресою: 73000, м. Херсон, бульв. Мирний, 3, тел.
24$03$73.

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості
продажу об’єкта для участі в аукціоні вноситься на рахунок
одержувача — Регіонального відділення ФДМУ по Херсонсь�
кій області, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ 21295778
банк одержувача — УДК у Херсонській області, МФО 852010.

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

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів групи Ж

державної власності
(зі зниженням початкової вартості до 30%)

1. Код за ЄДРПОУ: 00372629.
Назва об’єкта: їдальня (використовується сезонно).
Адреса: 15652, Прилуцький район, смт Линовиця, вул. За�

водська, 7.

Балансоутримувач: ВАТ «Линовицький цукрокомбінат «Кра�
сний», Прилуцький район, смт Линовиця, вул. Заводська, 4.

Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1974

року, загальною площею 161,4 м2.
Відомість про земельну ділянку: земельна ділянка окремо

не виділена. Питання користування земельною ділянкою по�
купець вирішує самостійно після укладення договору купівлі�
продажу.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 8 420 грн.,
ПДВ — 1 684 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 10 104 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 1 010,4 грн.

Умови продажу об’єкта: збереження основного профілю
об’єкта протягом 5 років; утримувати об’єкт та прилеглу те�
риторію відповідно до санітарно�екологічних норм; сплата
за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.

2. Код за ЄДРПОУ: 00372629.
Назва об’єкта: лазня (використовується сезонно).
Адреса: 15652, Прилуцький район, смт Линовиця, вул. За�

водська, 25.
Балансоутримувач: ВАТ «Линовицький цукрокомбінат «Кра�

сний», Прилуцький район, смт Линовиця, вул. Заводська, 4.
Призначення об’єкта: надання соціально�побутових послуг.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1974

року, загальною площею 73,0 м2.
Відомість про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не

виділена. Питання користування земельною ділянкою покупець
вирішує самостійно після укладення договору купівлі�продажу.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 2 900 грн.,
ПДВ — 580 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 3 480 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 348 грн.

Умови продажу об’єкта: без збереження профілю діяльності
об’єкта соціальної сфери; утримувати об’єкт та прилеглу те�
риторію відповідно до санітарно�екологічних норм; сплата за
об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.

3. Код за ЄДРПОУ: 00236079.
Назва об’єкта: лазня (не працююча).
Адреса: 15652, Менський район, смт Макошине, вул. Свер�

длова, 24а.
Балансоутримувач: ВАТ «Макошинський завод «Сільгосп�

маш», Менський район, смт Макошине, вул. Леніна, 70.
Призначення об’єкта: надання соціально�побутових послуг.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1980

року, загальною площею 64,6 м2.
Відомість про земельну ділянку: земельна ділянка окремо

не виділена. Питання користування земельною ділянкою по�
купець вирішує самостійно після укладення договору купівлі�
продажу.

Вартість продажу об’єкта без урахуванням ПДВ — 750 грн.,
ПДВ становить 150 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 900 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 90 грн.

Умови продажу об’єкта: без збереження профілю діяль�
ності соціальної сфери; утримувати об’єкт та прилеглу тери�
торію відповідно до санітарно�екологічних норм; сплата за
об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.

4. Код за ЄДРПОУ: 01070451.
Назва об’єкта: філія будинку науки та техніки (працю$

юча).
Адреса: 15200, м. Щорс, пров. Клубний, 1.
Балансоутримувач: Конотопська дистанція цивільних спо�

руд і водопостачання (41602, Сумська обл., м. Конотоп, вул.
Свободи, 57а).

Призначення об’єкта: проведення культурно�масових за�
ходів.

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта приватизації вхо�
дять: будівля філії (клубу), сарай та вбиральня загального ко�
ристування. Будівля філії загальною площею 1 329,8 м2, збудо�
вана в 1927 році, має бутобетонний фундамент, дерев’яні сті�
ни і перекриття, горищний дах з шиферною покрівлею. Сарай
загальною площею 22,8 м2, збудований в 1944 році, має цегля�
ні стіни і фундамент, односкатний дах з шиферною покрівлею.
Вбиральня 1944 року побудови, цегляна, на 4 очки.

Земельна ділянка: 0,5431 га. Питання землекористування
покупець вирішує самостійно з органами місцевого само�
врядування згідно з чинним законодавством.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 77 340 грн., ПДВ —
15 468 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 92 808 грн.

Сума грошових коштів (10% початкової ціни продажу) для
участі в аукціоні: 9 280,8 грн.

Умови продажу: збереження профілю об’єкта протягом 5
років; сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошови�
ми коштами; утримання об’єкта та прилеглої території відпо�
відно до санітарно�екологічних норм.

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 7 лютого 2005 року.
Аукціон буде проведено 11 лютого 2005 року за адре$

сою: 14000, м. Чернігів, вул. Київська, 14а об 11$й год.
Служба з організації та проведення аукціону — Регіональ�

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

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

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
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НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА Д

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Реконструкція будови Жовтневого РВВС, що знаходиться на бала�
нсі ВКБ УМВС України в Миколаївській області, за адресою: м. Мико�
лаїв, вул. Ольшанців. Приватизовано фізичною особою за 1 368 грн.,
у т. ч. ПДВ — 228 грн.

Два житлових будинки, які знаходяться на балансі ВАТ «Доманів�
ська райагропромтехніка», за адресою: Миколаївська обл., с. До�
манівка, вул. Механізаторів. Приватизовано фізичною особою за
960 грн., у т. ч. ПДВ — 169 грн.

Аукціон
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

2�кімнатний житловий будинок з господарськими приміщення�
ми, садиба № 6 в кварталі №19 за адресою: Вінницька обл., Неми�
рівський р�н, с. Нові Обиходи (Самчинці), що перебуває на балансі
УКБ Вінницької облдержадміністрації. Приватизовано фізичною
особою за 1 040,00 грн., у т. ч. ПДВ —173,33 грн.

3�кімнатний житловий будинок з господарськими приміщення�
ми, садиба № 7 в кварталі №19 за адресою: Вінницька обл., Неми�
рівський р�н, с. Нові Обиходи (Самчинці), що перебуває на балансі
УКБ Вінницької облдержадміністрації. Приватизовано фізичною
особою за 1 165,00 грн., у  т.ч. ПДВ — 194,17 грн.

3�кімнатний житловий будинок з господарськими приміщення�
ми, садиба № 8 в кварталі № 19 за адресою: Вінницька обл., Неми�
рівський р�н, с. Нові Обиходи (Самчинці), що перебуває на балансі
УКБ Вінницької облдержадміністрації. Приватизовано фізичною
особою за 1 180,00 грн., у т.ч. ПДВ — 196,67 грн.

3�кімнатний житловий будинок з господарськими приміщення�
ми, садиба № 9 в кварталі № 19 за адресою: Вінницька обл., Неми�
рівський р�н, с. Нові Обиходи (Самчинці), що перебуває на балансі
УКБ Вінницької облдержадміністрації. Приватизовано фізичною
особою за 1 180,00 грн., у т.ч. ПДВ —196,67 грн.

3�кімнатний житловий будинок з господарськими приміщення�
ми, садиба № 10 в кварталі № 19 за адресою: Вінницька обл., Неми�
рівський р�н, с. Нові Обиходи (Самчинці), що перебуває на балансі
УКБ Вінницької облдержадміністрації. Приватизовано  фізичною
особою за 1 145,00 грн., у т.ч. ПДВ —190,83 грн.

м. КИЇВ
Лабораторно�експериментальний корпус за адресою: м. Київ, вул.

Алма�Атинська, 8. Приватизовано юридичною особою за 1 099 828
грн., у  т. ч. ПДВ — 183 304,67 грн.

Аукціон за методом зниження ціни лота

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Тунельна піч, що знаходиться на балансі ВАТ «Кутейніковський це�

гельний завод», за адресою: Донецька обл., Амвросіївський р�н, смт
Войковське, вул. Леніна, 10. Приватизовано юридичною особою за
11 740,52 грн., у т. ч. ПДВ — 1 956,75 грн.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА  РЕСПУБЛІКА  КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — 51$квартирного житлового будинку
Назва об’єкта: 51�квартирний житловий будинок.
Адреса: м. Саки, вул. Революції.
Балансоутримувач — державне підприємство «Госпрозрахункова

будівельна ділянка «Моноліт», 96500, м. Саки, вул. Індустріальна, 7.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 22261149.
Відомості про об’єкт: складається з двох секцій розмірами в осях

17,3х16,2 м2.
Початок будівництва — 1988 рік, припинення — 1994 рік.
Перша секція: фундаменти пальові з ростверками і стіни фундаме�

нтів з бетонних блоків виконано на 100%; стіни першого поверху з
великих блоків пильного вапняку виконано на 90%; перекриття пер�
шого поверху — збірні з з/б плит, виконано на 90%; бетонну підгото�
вку під стіни другого поверху виконано на 90%; виконано монтаж стін
другого поверху на 10%.

Друга секція: фундаменти пальові з ростверками виконано на 100%;
стіни фундаментів з бетонних блоків виконано на 90%.

Роботи з інженерного устаткування будинку не здійснювались.
Об’єкт не законсервований.
Площа забудови будинку — 615 м2, площа земельної ділянки —

1 519 м2.
Будівельних матеріалів, конструкцій і виробів, завезених на май�

данчик і не використаних для будівництва, не виявлено.
Вартість продажу без ПДВ — 240 000,00 грн.
ПДВ — 48 000,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 288 000,00

грн.
Умови продажу.
1. Можлива зміна профілю.
2. Завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію

протягом п’яти років після переходу права власності на об’єкт.
3. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколиш�

нього природного середовища і правил техніки безпеки, передба�
чених законодавством України.

4. Питання користування земельною ділянкою вирішує новий вла�
сник з органом місцевого самоврядування відповідно до чинного за�
конодавства.

5. Заборона продажу об’єкта і земельної ділянки, на якій він роз�
ташований, на термін завершення будівництва і введення об’єкта в
експлуатацію  до моменту здійснення покупцем повних розрахун�
ків за придбаний об’єкт.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн. і
оплата за об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37182500900001,
грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості продажу у сумі
28 800,00 грн. — на р/р № 37310000000002, одержувач — Фонд май�

на Автономної Республіки Крим, реквізити: Управління Державного
казначейства в АРК,  м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО
824026.

 Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування .
Аукціон відбудеться 30 листопада об 11.00 за адресою: м.

Сімферополь, вул. Севастопольська,17, Фонд майна АРК, тел.:
24$13$19, 25$82$23.

Прийняття заяв припиняється за три дні до дати проведення аук�
ціону.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні дитячого відділення

на 30 ліжок лікарняного комплексу, що знаходиться на
балансі Зуївської ТЕС, структурної одиниці

ВАТ «Донбасенерго»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 05463957.
Назва об’єкта: дитяче відділення на 30 ліжок лікарняного комплексу.
Адреса: Донецька обл., м.Зугрес�3.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано — земляна основа під

фундаменти  — 100%, бетонна підготовка під фундаменти  — 100%,
фундаменти із збірних бетонних блоків — 90%, цегляна кладка цо�
кольної частини — 30%, цегляна кладка 1�го поверху — 10%.

Будівництво здійснювалось з 1982 р. до 1987 р.
Ступінь будівельної готовності — 9%.
Площа земельної ділянки — 2,4 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ  — 4,0 грн., ПДВ   — 0,8 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

4,8 грн.
 Умови продажу:
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта.
2. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести об“�

єкт в експлуатацію протягом 5 років від дати нотаріального посві�
дчення договору купівлі�продажу.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на якій
він розташований, до завершення будівництва та вводу об’єкта в
експлуатацію.

4. Покупець зобов’язаний забезпечити дотримання правил
техніки безпеки, санітарно�екологічних норм, передбачених
законодавством.

5. Питання землекористування вирішує новий власник з органом
місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством.

 Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. вноситься на р/р №
37187561900001 банку УДК у Донецькій області, МФО 834016, код
за ЄДРПОУ 13511245 (одержувач — Регіональне відділення ФДМУ
по Донецькій області).

 Грошові кошти у сумі 0,48 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк УДК у  Донецькій обл.
на р/р № 37313008000034, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245,
одержувач — Регіональне відділення Фонду держмайна України по
Донецькій області.

 Кошти під час розрахунку за придбаний об’ єкт приватизації вно�
сяться в банк УДК у Донецькій області на р/р № 37186562900001,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач – Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.

 Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, каб. 439а.

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації цієї ін$
формації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00  за адресою:
83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13, на товарній біржі
«Феміда».

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз�
ташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
304�75�27.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні АТС на 10 000 номерів,

що знаходиться на балансі Зуївської ТЕС,
структурної одиниці ВАТ «Донбасенерго»

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 05463957.
Назва об’єкта: АТС на 10 000 номерів.
Адреса: Донецька обл., м. Зугрес�3.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано — фундаменти стріч�

кові із збірних фундаментних блоків — 100%, каркас та стіни із збір�
них залізобетонних конструкцій —100%, цегляна кладка зовнішніх
та внутрішніх стін — 100 %, перегородки цегляні 1�2�го поверхів —
100%, цементна стяжка 2�го поверху 100%, покрівля — 100%, шту�
катурні роботи 1�2�го поверхів — 60%, дверні блоки — 70%, віконні
блоки — 100%, внутрішні мережі: опалення — 100%, каналізація —
50%, водовід — 60%, електропроводка — 80%, зовнішні мережі опа�
лення — 100%.

Будівництво здійснювалось з 1992 р. до 2001 р.
Ступінь будівельної готовності — 28%.
Площа земельної ділянки — 0,1 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 444 000 грн., ПДВ — 88 800

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

532 800 грн.
 Умови продажу.
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта.
2. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести об’єкт

в експлуатацію протягом 5 років від дати нотаріального посвід�чення
договору купівлі�продажу.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на якій
він розташований, до завершення будівництва та введення об’єкта
в експлуатацію.

4. Покупець зобов’язаний забезпечити дотримання правил
техніки безпеки, санітарно�екологічних норм, передбачених зако�
нодавством.

5. Питання землекористування вирішує новий власник з органом
місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством.

 Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. вноситься на р/р №
37187561900001 банку УДК у Донецькій області , МФО 834016, код
за ЄДРПОУ 13511245 (одержувач — Регіональне відділення ФДМУ
по Донецькій області).

 Грошові кошти у сумі 53 280 грн., що становить 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк УДК у Донецькій обл.
на р/р № 37313008000034, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245,
одержувач — Регіональне відділення Фонду держмайна України по
Донецькій області.

 Кошти під час розрахунку за придбаний об’ єкт приватизації
вносяться в банк УДК у Донецькій області на р/р № 37186562900001,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення ФДМУ по Донецькій області.

 Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, каб. 439а.

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації цієї інфо$
рмації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00  за адресою:
83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13, на товарній біржі «Фе$
міда».

Адреса служби з організації аукціону: 83000, м. Донецьк, вул. Ар�
тема, 97.

 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 спортивного корпусу, що знаходиться

на балансі Управління ДДУПВП у
Донецькій області, Державний Департамент України

з питань виконання покарань
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 08563079.
Назва об’єкта: спортивний корпус, що знаходиться на балансі Уп�

равління ДДУПВП у Донецькій області, Державний Департамент
України з питань виконання покарань.

Адреса об’єкта: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського.
Ступінь будівельної готовності – 23 %.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з двох функціональних

блоків: 6�поверховий готель на 32 місця та спорткорпус. По готелю
виконано: фундамент — 100%, зведено стіни п’яти поверхів,
частково підведено зовнішні каналізаційні мережі — 80%, теплові,
електричні та водопостачальні мережі не підведені. По спортивно�
му корпусу виконано: земляні роботи — 50%, монолітне залізобет�
онне днище — 50%, стіни підземної частини  — 20%.

Будівництво припинено у 1994 році.
Загальна площа земельної ділянки — 0,25 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 399,20 грн.; ПДВ — 279,84

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

1 679,04 грн.
Умови продажу: можлива зміна первісного призначення; покупець

зобов’язаний завершити будівництво та ввести об’єкт в експлуатацію
протягом п’яти років від дати нотаріального посвідчення договору
купівлі�продажу; у річний термін з моменту підписання договору
купівлі�продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт; забороня�
ється продаж об’єкта та земельної ділянки, на якій він розташова�
ний, до моменту здійснення покупцем повних розрахунків за при�
дбаний об’єкт, завершення будівництва та введення об’єкта в
експлуатацію; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього середовища під час добудови та подальшого
введення об’єкта в експлуатацію.

 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
168 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 приватизації
вносяться на р/р № 37186562900001 в банк УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 97, каб. 439а.

Аукціон буде проведено на 34$й день після публікації цієї
інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00, за адре$
сою: 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 роз�
ташування.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0622) 304�75�27.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні торгового центру,

що перебуває на балансі Попільнянського районного
споживчого товариства

Назва об’єкта: торговий центр.
Адреса: 13511, Житомирська обл., Попільнянський р�н, с. Лисівка.
Код за ЄДРПОУ, адреса балансоутримувача: 01749160, Попільня�

нське районне споживче товариство; 13500, Житомирська обл.,
Попільнянський район, смт Попільня, вул. Калініна, 54.

Призначення об’єкта: роздрібна торгівля.
Склад основних об’єктів: будівля складається з одноповерхової та

двоповерхової частин. Зведені зовнішні та внутрішні стіни, перегородки.
Двоскатний дах та покрівля з шиферу двоповерхової частини виконані
повністю, в даний час пошкоджена. М’яка покрівля одноповерхової ча�
стини знаходиться в зруйнованому стані. По фасаду будівлі встановлені
віконні рами. Зроблена підготовка під підлоги. Унаслідок дії атмосфер�
них явищ штукатурка стін пошкоджена. В приміщеннях кухні, підсобних
цехах їдальні було виконано облицювання стін кафельною плиткою, на
даний час плитка пошкоджена. Внутрішнє розведення опалення
та електропроводки разукомплектоване. З боку головного
фасаду будівля має відкриту веранду, з дворового фасаду — рампу для
вантажних автомобілей. Овочесховище виконане з бетонних блоків та
керамічної цегли, перекрите. Виконані інженерні мережі (каналізація,
водопостачання, електропостачання). Територія не огороджена та не
охороняється, на консервації об’єкт не знаходиться. Для функціон�
ування торгового центру придбане устаткування (стелажі, електро�
сушарки, електрокотел, контейнери металеві, ваги, візок).

Будівництво здійснювалось протягом 1991—1993 рр.
Ступінь будівельної готовності: 93,0%
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка 0,29 га.
Питання придбання чи оренди земельної ділянки, відведеної під

забудову об’єкта незавершеного будівництва, покупець вирішує з
органами місцевого самоврядування після набуття ним права вла�
сності на об’єкт приватизації.

Вартість продажу без ПДВ — 5 213,20 грн. ПДВ — 1 042,64 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 6 255,84

грн.
Умови продажу: завершення будівництва протягом 5 років; пода�

льше використання об’єкта визначає покупець; заборона продажу
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій роз�
ташований цей об’єкт, до моменту завершення будівництва, введен�
ня його в експлуатацію та до здійснення покупцем повних розрахун�
ків за придбаний об’єкт; забезпечення дотримання вимог екологіч�
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ної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під
час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта при�
ватизації.

Засоби платежу: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та

кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації пере�
раховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне відділен�
ня ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомирській області,
рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 626 грн., що становить 10 % від початкової
вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача коштів: ре�
гіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Жито�
мирській області, рах.№ 37314013000010, МФО 811039.

Аукціон буде проведено 17 грудня 2004 року об 11.00 за ад$
ресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, актовий зал.

Кінцевий термін прийняття заяв — 13 грудня 2004 року до 18.00.
Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адресою:

м. Житомир, вул.1 Травня, 20, кімн.411, тел.22�76�68.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

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

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання школи
на 366 учнівських місць, що знаходиться на

балансі СТОВ «Україна»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 05528869;

67640, Одеська область, Біляївський район, с. Градениці.
Назва об’єкта: незавершене будівництво школи на 366 учнівсь�

ких місць.
Адреса об’єкта: 67640, Одеська область, Біляївський район, с.

Градениці.
Ступінь будівельної готовності — 1,0 %.
Інформація про об’єкт та земельну ділянку: площа земельної ді�

лянки — 1,2 га.
Початок будівництва — 1993 р.
Припинення будівництва — 1995 р.
По об’єкту виконані такі будівельно�монтажні роботи: земельні

роботи, фундаменти із збірних фундаментних блоків, частково змо�
нтовані з бетонних блоків стіни підвалу. На будівельному майданчи�
ку відсутні будівельні матеріали і конструкції та інженерні мережі.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 232,00 грн.
ПДВ — 646,40грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 3 878,40

грн.
Умови продажу об’єкта під розбирання: розбирання та приведен�

ня будівельного майданчика в належний стан у термін, зазначений у
договорі купівлі�продажу, із забезпеченням виконання санітарних та
екологічних норм охорони навколишнього середовища відповідно
до вимог чинного законодавства. Після розбирання будівельний май�
данчик привести в стан, що відповідає вимогам чинного законодав�
ства з охорони навколишнього середовища, та передати органам
місцевого самоврядування. Покупець, за бажанням, може придбати
земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, тільки під забудову.
Питання відведення, купівлі або довгострокової оренди земельної
ділянки під об’єктом вирішується новим власником самостійно у по�
рядку, встановленому чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00грн. та розрахунки за при�
дбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №37186501900001, в ба�
нку УДК в Одеській області, МФО 828011, код 20984091, одержувач —
РВ ФДМУ по Одеській області.

 Грошові кошти в розмірі 387,84 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37316006000102 в банку УДК в Одеській області, МФО 828011, код
20984091, одержувач — РВ ФДМУ по Одеській області.

 Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку проведення
аукціону.

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

 Ознайомитись з об’єктом незавершеного будівництва можна за
місцем його розташування за сприяння Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Одеській області. Додаткову
інформацію про об’єкт незавершеного будівництва можна отрима�
ти за телефоном 728�72�62 та у службі з організації та проведення
аукціону — філія ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» —
Одеський аукціонний центр.

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з організа�
ції та проведення аукціону: філія ДАК «Національна мережа аук�
ціонних центрів» — Одеський аукціонний центр, адреса: м. Оде�
са, вул. В. Арнаутська,15, 2�й поверх, тел. 728�72�23.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
 про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної форми

власності із зменшенням початкової вартості на 30% —
клубу$побутового корпусу

Назва об’єкта: клуб�побутовий корпус.
Місцезнаходження:  м. Тернопіль, вул. Гайова, 8.
Склад основних об’єктів: незавершене будівництво двоповерхо�

вої будівлі з цокольним приміщенням, прибудованої до адмінбуди�
нку ВАТ «Тернопільське АТП�16154».

По об’єкту виконано: фундаменти з бетонних блоків; кладку стін
цокольного, першого та другого поверхів; перекриття; зроблено по�
вністю рулонну покрівлю; встановлено віконні і дверні блоки. Будів�
ля оштукатурена, крім задньої зовнішньої стіни, частково зроблені
малярні роботи та підлоги. Зовнішні комунікації відсутні, але  наявні
на території ВАТ «Тернопільське АТП�16154».

Ступінь будівельної готовності — 98%.
Площа земельної ділянки  — 0,0998 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ (зменшена на 30%) —

432 604,20 грн.
 ПДВ  — 86 520,84 грн.
 Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 519 125,04

грн.
Умови продажу: без збереження первісного призначення об’єкта;

строк завершення будівництва — п’ять років з моменту підписання акта
приймання�передачі об’єкта; строк введення об’єкта в експлуатацію
— п’ять років з моменту підписання акта приймання�передачі об’єкта;
заборона відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташова�
ний цей об’єкт до моменту завершення будівництва та введення його в
експлуатацію; протягом двох років, з моменту підписання акта прийман�
ня�передачі об’єкта, переоформити документи на земельну ділянку,
відведену під об’єкт; протягом двох років, з моменту підписання акта
приймання�передачі, підготувати документи та здійснити відповідні дії
щодо переоформлення права забудовника на об’єкт; забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного сере�
довища під час добудови об’єкта та подальшого введення його в експлу�

атацію; покупець відшкодовує витрати на проведення незалежної оці�
нки; у випадку відмови покупця від підписання протоколу аукціону спла�
чені грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не
повертаються і учасник аукціону позбавляється права на подальшу
участь в цьому аукціоні; у випадку відмови покупця від підписання дого�
вору купівлі�продажу сплачені грошові кошти в розмірі 10% від початко�
вої вартості об’єкта, йому не повертаються.

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

Грошові кошти в розмірі 51 912,51 грн., що становить 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться Регіональ�
ному відділенню ФДМУ по Тернопільській області на р/р №
37315011000166 в банку УДК у Тернопільській області, МФО
838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

 Кінцевий термін прийняття заяв — за 3 дні до початку аукціону.
 З об’єктом можна ознайомитись за адресою: м. Тернопіль, вул.

Гайова, 8.
 Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування

цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за ад$
ресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

 Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне від�
ділення Фонду державного майна України по Тернопільській обла�
сті, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної форми власності —

майстерень СПТУ$10
Назва об’єкта: майстерні СПТУ�10 .
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Дорошенка (до перейме�

нування вул. Комунальників).
Склад основних об’єктів: незавершене будівництво триповерхо�

вої будівлі майстерень з зовнішніми цегляними стінами і внутрішнім
збірним залізобетонним каркасом.

По об’єкту виконано: змонтовано фундаменти з бетонних блоків
з перекриттям пустотними панелями, підсиленими монолітними ді�
лянками, зовнішню кладку трьох поверхів з перекриттям першого
та другого поверхів. Монолітні ділянки на перекриття другого пове�
рху не зроблені.

Ступінь будівельної готовності — 36%.
Площа земельної ділянки — 0,144 га.
Інженерні мережі — загальні для мікрорайону.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 52 678,06 грн. (п’ятдесят дві

тисячі шістсот сімдесят вісім грн. 06 коп.), ПДВ  — 10 535,61 грн. (де�
сять тисяч п’ятсот тридцять п’ять грн. 61 коп.).

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
63 213,67 грн.(шістдесят три тисячі двісті тринадцять грн. 67 коп.).

Умови продажу: без збереження первісного призначення об’єкта;
строк завершення будівництва — п’ять років з моменту підписання ак�
та приймання�передачі об’єкта; строк введення об’єкта в експлуата�
цію — п’ять років з моменту підписання акта приймання�передачі об’�
єкта; заборона відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій роз�
ташований цей об’єкт, до завершення будівництва та введення його в
експлуатацію; протягом двох років, з моменту підписання акта при�
ймання�передачі об’єкта переоформити документи на земельну ді�
лянку, відведену під об’єкт; протягом двох років, з моменту підписання
акта приймання�передачі підготувати документи та здійснити відпо�
відні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт; забез�
печення дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколиш�
нього природного середовища під час добудови об’єкта та подаль�
шого введення його в експлуатацію; покупець відшкодовує витрати на
проведення аудиторської перевірки об’єкта приватизації; у випадку
відмови покупця від підписання протоколу аукціону сплачені грошові
кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не поверта�
ються і учасник аукціону позбавляється права на подальшу участь в
цьому аукціоні; у випадку відмови покупця від підписання договору купівлі�
продажу сплачені грошові кошти в розмірі 10% від початкової вар�
тості об’єкта йому не повертаються.

Кошти за реєстрацію заяви (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться: одержувач коштів —
Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області р/р
37187501900001 в банку УДК у Тернопільській області, МФО
838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 6 321,37 грн., що становить 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться Регіональ�
ному відділенню ФДМУ по Тернопільській області на р/р №
37315011000166 в банку УДК у Тернопільській області МФО 838012
код за ЄДРПОУ 14037372.

Кінцевий термін прийняття заяв — за 3 дні до початку аукціону.
З об’єктом можна ознайомитись за адресою: м. Тернопіль, вул.

Дорошенка (вул. Комунальників).
 Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування

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

 Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне від�
ділення Фонду державного майна України по Тернопільській обла�
сті, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні каналізаційної

насосної станції
Назва об’єкта: каналізаційна насосна станція (реструктуризова�

ний ОНБ «Будинок�інтернат»).
Адреса: Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Рокітна, 28.
 Об’єкт являє собою будівлю прямокутної форми. Зовнішні стіни

виконані з білої силікатної цегли, внутрішні стіни — з червоної цегли.
Внутрішні перегородки з цегли частково зруйновані. Елементи оздо�
блення відсутні. Є приймальна камера для зливних вод з моноліт�
ного бетону. Покриття насосної виконане зі збірних ребристих плит
у кількості 7 шт. та пустотних плит у кількості 9 шт. Будь�яке облад�
нання та будівельні матеріали на будівельному майданчику відсут�
ні. Об’єкт не огороджений і не охороняється.

 Умови продажу: добудувати об’єкт протягом трьох років від дати
підписання акта приймання�передачі об’єкта та використовувати
його за власним визначенням, протягом одного року від дня підпи�
сання акта приймання�передачі підготувати документи та здійсни�
ти відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’�
єкт, забезпечувати виконання вимог екологічної безпеки та охоро�
ни навколишнього природного середовища під час добудови об’�
єкта. Покупець сплачує послуги експерта та нотаріуса.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 2 519,00 грн.
ПДВ — 503,80 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

3 022,80 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для уча�

сті в аукціоні — 302,28 грн.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові кошти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів від дня опублікування

інформації у газеті «Відомості приватизації», за адресою: м.
Херсон, бульв. Мирний, 3.

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

 Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковувано�
го мінімуму (17 грн.) вноситься на рахунок одержувача — Регіональ�
не відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р №
37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778 , банк одержувача —
УДК у Херсонській області, код банку 852010.

 Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості продажу
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.

 Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на рахунок одержувача — Регіональне відділення ФДМУ по
Херсонській області, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ
21295778, банк одержувача — УДК у Херсонській області, код банку
852010.

 Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь в аук�
ціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсонській обла�
сті за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, 6�й поверх, кімн. 613,
тел. 24�03�73 з 8.00 до 17.00, вихідні — субота, неділя.

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
 про приватизацію об’єктів незавершеного

будівництва державної власності шляхом продажу
на аукціоні зі знижкою початкової вартості на 30%

1. Назва об’єкта: житловий будинок.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Червоно�

армійська, 86.
Характеристика об’єкта: по першому блоку на 30 квартир вико�

нано підвальне приміщення, перший поверх з червоної цегли, пе�
рекритий залізобетонними плитами. Другий поверх частково пе�
рекритий 4 залізобетонними плитами.

По другому блоку на 30 квартир виконано підвальне приміщення
з залізобетонних блоків до рівня поверхні землі.

Поруч проходить дорога загального користування та мережі еле�
ктро�, газо�, водопостачання, каналізації.

Будівельна готовність  — 10%.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 39 664,35 грн.
Податок на додану вартість — 7 932,87 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

47 597,22 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу: під добудову протягом двох років після підписан�

ня договору купівлі�продажу, без збереження профілю; протягом
року з моменту підписання договору купівлі�продажу оформити
право забудовника на об’єкт та виготовити проектну документа�
цію на закінчення будівництва; заборона продажу до моменту за�
вершення будівництва та введення в експлуатацію; забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се�
редовища під час добудови об’єкта; розстрочка платежу згідно з
чинним законодавством.

Застава: грошові кошти в розмірі 4 760 грн.
 2. Назва об’єкта: м’ясопереробний комплекс.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Максиміхіна, 3.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входять:
 прохідна розміром 8х6 м з білої цегли з внутрішніми перегород�

ками, дах перекритий шифером (60%), будівельна готовність 40%;
склад розміром 36х12х6 м з червоної цегли перекритий залізобе�
тонними плитами, будівельна готовність 50%; котельня, розміром
25х12х5 з червоної цегли, частково виконано перекриття залізобе�
тонними плитами (13 шт.), будівельна готовність 40%; забійний цех,
розміром 31х12 з червоної цегли, двоповерховий, перекритий залі�
зобетонними плитами, будівельна готовність 40%; гараж, розміром
17х12 м з червоної цегли, перекритий залізобетонними плитами;
м’ясопереробне відділення розміром 54х18 м з червоної цегли, ви�
сотою 6м, другий поверх перекритий частково плитами (8 шт.), бу�
дівельна готовність 30%; консервне відділення, розміром 24х12 м з
червоної цегли, висотою 3 м, з підвальним приміщенням, будівель�
на готовність 20%; паркан з бетонних плит, огороджена територія
270х90м, будівельна готовність 95%.

Площа земельної ділянки під забудову 3,0 га. Загальна будівель�
на готовність об’єкта незавершеного будівництва м’ясоперероб�
ного комплексу становить 20%.

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану ва�
ртість —118 426,41 грн.

Податок на додану вартість — 23 685,28 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —142 111,69

грн.
Умови продажу: під добудову без збереження профілю протягом

двох років після підписання договору купівлі�продажу; протягом ро�
ку з моменту підписання договору купівлі�продажу оформити пра�
во забудовника на об’єкт та виготовити проектну документацію на
закінчення будівництва; заборона продажу до моменту завершен�
ня будівництва та введення в експлуатацію; забезпечення вимог еко�
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середови�
ща під час добудови об’єкта;розстрочка платежу згідно з чинним
законодавством.

Застава: 14 212 грн.
3. Назва об’єкта: комплекс будов та споруд районної лікарні.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Перемо�

ги, 161.
Характеристика об’єкта: до складу об’єкта входять:  головний

корпус лікарні — чотири�п’ятиповерхова будівля, загальною пло�
щею 14,8 тис. м2 з білої цегли та з підвальним приміщенням, дах
перекритий шифером, будівельна готовність головного корпусу
40%;  побутовий корпус розміром 30х14 м, будівельна готовність
20%; газова котельня, будівельна готовність 20%; електрична під�
станція розміром 14х9 м, будівельна готовність 60%; станція водо�
постачання розміром 9х9 м, будівельна готовність 60%.

Виконані каналізаційні мережі. Поруч проходить асфальтова до�
рога загального користування. Загальна будівельна готовність об’�
єкта 40%. Площа земельної ділянки під забудову 3,2 га.

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану ва�
ртість — 239 260 грн.

Податок на додану вартість — 47 852 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 287 112 грн.
 Умови продажу:  засоби платежу — грошові кошти; під добудову

без збереження профілю протягом трьох років після підписання до�
говору купівлі�продажу; протягом року з моменту підписання дого�
вору купівлі�продажу оформити право забудовника на об’єкт та ви�
готовити проектну документацію на закінчення будівництва; забо�
рона продажу до моменту завершення будівництва та введення в
експлуатацію; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони
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навколишнього природного середовища під час добудови об’єкта;
розстрочка платежу згідно з чинним законодавством.

Застава: грошові кошти в розмірі 28 712 грн.
Застава: грошові кошти, що становить 10% від початкової варто�

сті об’єкта, вносяться на р/р № 37312006000431, одержувач — 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 роз�
рахунки 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$й годині за ад$

ресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
 Додаткову інформацію по об’єктах можна отримати в Регіонально�

му відділенні ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Че�
рнігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел.17�63�02 з 8.00 до17.00 (крім
вихідних).

Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота об’єкта державної власності —
фарбувально$сушильного цеху

Назва об’єкта: фарбувально�сушильний цех.
Місцезнаходження об’єкта: Волинська обл., м. Ківерці, вул. Гру�

шевського, 26.
До складу об’єкта входять: фарбувально�сушильний цех, призна�

чений для розміщення технологічних ліній для фарбування і сушіння
залізничних контейнерів, розміри в плані (по вісях) 144,0х24,0 м;
насосна станція пожежогасіння розміром в плані (по вісях) 15,0х6,0
м; пожежні резервуари місткістю 250 м3 – 2шт.; пожежний резерву�
ар (подвійний) місткістю 2х50,0 м3; кранова естакада з асфальто�
вим майданчиком і двома мостовими кранами вантажопідйомністю
5 т, розміри в плані (по вісях) 96,0х30,0 м; перехідна галерея, розмі�
ри в плані 9,0х2,56 м.

Ступінь будівельної готовності: 89% .
Засоби платежу: грошові кошти.
Вартість продажу без ПДВ — 492 216,0 грн.
ПДВ — 98 443,20грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 590 659,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта:

59 066,0грн.
Умови продажу об’єкта: завершення будівництва; заборона про�

дажу об’єкта та земельної ділянки, на якій він розташований, до мо�
менту завершення будівництва та введення його в експлуатацію;
без збереження первісного призначення об’єкта; питання пере�
оформлення документів на право користування земельною ділян�
кою вирішується новим покупцем самостійно у  порядку, встановле�
ному чинним законодавством; покупець сплачує продавцеві витра�
ти, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

Плата за реєстрацію заяви 17,0 грн. вноситься на р/р №
37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код 13347870 в
УДК у Волинській області, МФО 803014. Призначення платежу —
для РВ ФДМУ (за заяву).

Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за об’єкт
вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинській обла�
сті, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО 803014. При�
значення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області грошові ко�
шти в розмірі 10% початкової ціни продажу за об’єкт для участі в
аукціоні.

Аукціон буде проведено 29.11.2004 о 10$й годині за адре$
сою: м. Луцьк, Київська площа,9, кімн. 815.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Луцьк, Ки�
ївський майдан, 9, кімн. 805. Кінцевий термін прийняття заяв для
участі в аукціоні — 25.11.2004.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. 4�34�92.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про приватизацію об’єктів незавершеного
будівництва шляхом продажу на аукціоні

за методом зниження ціни лота
1. Назва об’єкта: обладнання лінії розливу вина цеху перероб$

ки.
Місцезнаходження об’єкта: 62406, Харківська область, Харків�

ський район, с. Затишшя.
Балансоутримувач ВАТ «Сад»: код за ЄДРПОУ 00412458, адре�

са: 62406, Харківська область, Харківський район, с. Затишшя,
вул. Харківська, 5

Склад основних об’єктів: недоукомплектоване обладнання лінії
розливу плодово�ягідного вина змонтоване у цеху переробки пло�
дів у такому складі: ємність горизонтальна 3,65 м3 (2 шт.), ємність
вертикальна 1,00 м3, ємність баластна (розподільна) 0,50 м3, пас�
теризатор, машина (автомат) закочувальна, машина накопичува�
льна (3,0 л), машина накопичувальна (0,5 л), машина укупорочна
(0,5 л), машина бракерувальна (0,5 л), машина етикерувальна
(0,5 л), конвеєр ланцюговий (2 шт.), у т.ч. транспортер.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 83 029,00 грн.
ПДВ —16 605,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 99 634,80

грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Сума застави: 9 963,48 грн.
Умови продажу об’єкта №1:
умови подальшого використання об’єкта визначає покупець. До�

пускається демонтаж об’єкта. Забороняється відчуження об’єкта
незавершеного будівництва до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, введення його в експлуата�
цію.

2. Назва об’єкта: житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 62025, Харківська область, Красно�

кутський район, с. Качалівка, Першотравневий відділок.
Балансоутримувач: СТОВ «Качалівське»: код за ЄДРПОУ

30739621, адреса: 62025, Харківська область, Краснокутський ра�
йон, с. Качалівка, вул. Леніна, 7.

Склад основних об’єктів: одноповерховий одноквартирний чо�
тирикімнатний житловий будинок з надвірними спорудами льоху

та фундаментом під споруду кухні з господарськими приміщеннями.
Призначення об’єкта: зміна первісного призначення не допуска�

ється.
Ступінь будівельної готовності: будинку — 63%; льоху — 79%.
Наявність комунікацій: підведено газопостачання.
Площа земельної ділянки: орієнтовно 0,12 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 000,00 грн.
ПДВ — 800,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 4

800,00 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Сума застави: 480,00 грн.
Умови продажу об’єкта № 2:
початкова вартість об’єкта визначена без урахування вартості

земельної ділянки під об’єктом. Об’єкт підлягає продажу під добу�
дову. Покупець зобов’язаний протягом одного року з дати нотаріа�
льного посвідчення договору купівлі�продажу об’єкта вжити захо�
дів згідно з чинним законодавством щодо переоформлення права
замовника і права користування земельною ділянкою під об’єктом
з відповідною місцевою радою та розпочати будівництво об’єкта.
Завершити будівництво і ввести об’єкт в експлуатацію протягом п’я�
ти років від дати нотаріального посвідчення договору купівлі�
продажу.

Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена. Питання відве�
дення, оренди або приватизації земельної ділянки під об’єктом та
її остаточний розмір вирішуються новим власником самостійно згі�
дно у порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється відчуження об’єкта незавершеного будівництва
та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моменту
здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт, за�
вершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію.

Покупець зобов’язаний забезпечити виконання вимог екологіч�
ної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під
час добудови і подальшої експлуатації об’єкта.

Аукціон за методом зниження ціни лота буде проведено
26 листопада 2004 року об 11$й годині у приміщенні Універ$
сальної біржі «Україна» за адресою: м. Харків, пл. Консти$
туції, 1, 7$й під’їзд, 5$й поверх.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні —
22 листопада 2004 року.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час роз�
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок №
37186501900001 у банку УДК у Харківській обл., МФО 851011, оде�
ржувач: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області, код за
ЄДРПОУ 23148337; сума застави вноситься на рахунок №
37317000140001 у банку УДК у Харківській обл., МФО 851011, оде�
ржувач: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області, код за
ЄДРПОУ 23148337.

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь в аук�
ціоні можливо за адресою: м. Харків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й по�
верх, кімн. 213, тел. 705�18�73.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота котельні
Назва об’єкта: котельня.
Адреса: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Гірників.
Об’єкт розташований у східній частині м. Каховка, на відстані

150—200 м від дороги загального користування – вулиці Меліто�
польської та являє собою дві будівлі. Одна з яких: каркасного типу,
розміром у плані близько 36х18 м. Фундамент  збірний залізобе�
тонний. Всередині будівлі маються фундаменти під обладнання. Сті�
ни побудовано з залізобетонних плит з вставками з білої силікатної
цегли. Покрівля — залізобетонні ребристі плити по залізобетонних
фермах. Усередині в одному з кутів є фрагменти перегородок з че�
рвоної та білої силікатної цегли, на яких змонтовано залізобетонні
плити перекриття.

Поряд з об’єктом на відстані 10м знаходиться друга будівля з
червоної цегли, розміром у плані близько 25х12 м. Фундамент —
збірний залізобетонний, стрічковий, стіни з червоної цегли, покрі�
вля — залізобетонні ребристі плити. Всередині будівлі є 3 колони
з червоної цегли, одна з яких в аварійному стані, підлога залита
бетоном, місцями є просідання. З одного боку будівлі виконано від�
мощення. Будь�які будівельні матеріали та обладнання на будіве�
льному майданчику відсутні. Об’єкт не огороджено і не охороняє�
ться.

Умови продажу: розібрати об’єкт протягом трьох років від дати
підписання акта приймання�передачі об’єкта, додержуватися умов
здачі земельної ділянки органам виконавчої влади відповідно до ви�
мог чинного законодавства, забезпечувати вимоги екологічної без�
пеки, охорони навколишнього природного середовища під час
розбирання. Покупець, який придбав об’єкт незавершеного будів�
ництва під розбирання, за бажанням може придбати земельну ді�
лянку, на якій розташований цей об’єкт тільки під забудову. Поку�
пець сплачує послуги експерта та нотаріуса.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 20 235,00 грн.,
визначена шляхом проведення незалежної оцінки.

Сума ПДВ — 4 047,00 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

24 282,00 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для уча�

сті в аукціоні — 2 428,20 грн.
Засоби платежу  для фізичних та юридичних осіб — грошові кош�

ти.
Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікування

інформації у газеті «Відомості приватизації», за адресою: м.
Херсон, бульвар Мирний, 3.

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

Плата за реєєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковува�
ного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача — Регіо�
нальне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р №
37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача —
УДК у Херсонській області, код банку 852010.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості продажу
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.

Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь в аук�
ціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсонській об�
ласті за адресою: м. Херсон, бульв. Мирний, 3, 6�й поверх, кімн. 613,
тел. 24�03�73 з 8.00 до 17.00, вихідні — субота, неділя.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота

адміністративного корпусу
Назва об’єкта: адміністративний корпус (реструктуризований

ОНБ «Холодильник»).
Адреса: Херсонська обл., м. Цюрупинськ.
 Об’єкт розташований на відстані 500 м від автотраси Рені—

Ростов. Об’єкт безпосередньо зв’язаний водним шляхом з Херсон�
ським торговельним морським портом. Об’єкт являє собою адміні�
стративну 2�поверхову будівлю зі збірних залізобетоних панелей з
прибудованим переходом з керамічної цегли. Об’єкт не огородже�
ний, охороняється.

 Умови продажу: протягом п’яти років від дати підписання акта
приймання�передачі добудувати об’єкт; протягом 1 року з дня
підписання акта приймання�передачі підготувати документи та
здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудов�
ника; надати акт введення в експлуатацію добудованого об’єкта
згідно з чинним законодавством; використовувати добудований
об’єкт за власним визначенням; заборона продажу об’єкта та
земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт на термін
добудови об’єкта; забезпечення виконання вимог екологічної
безпеки та охорони навколишнього середовища під час добудо�
ви об’єкта.

Вартість визначена шляхом проведення незалежної оцінки. По�
купець сплачує послуги експерта та нотаріуса.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 79 285,00 грн.
ПДВ —15 857,00 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

95 142,00 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу ) для

участі в аукціоні — 9 514,20грн.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові кош�

ти.
 Аукціон відбудеться не раніше 30 днів з дня опублікування

інформації у газеті «Відомості приватизації», 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 неоподатковувано�
го мінімуму (17 грн.) вноситься на рахунок одержувача — Регіональ�
не відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р №
37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778 , банк одержувача –
УДК Херсонської області, код банку 852010.

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

 Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно�
сяться на рахунок одержувача — Регіональне відділення ФДМУ по
Херсонській області, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ
21295778, банк одержувача — УДК Херсонської області, код банку
— 852010.

 Одержати додаткову інформацію та подати заяву на участь в аук�
ціоні можна в Регіональному відділенні ФДМУ по Херсонській обла�
сті за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, 6�й поверх, кімн. 613,
тел. 24�03�73 з 8.00 до 17.00, вихідні — субота, неділя.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання на аукціоні за методом
зниження ціни лота деревообробної майстерні ЧБУ

ВАТ «Черкасиобленерго» (державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 22800735.
Адреса об’єкта: м. Черкаси, проїзд Енергобудівників, 64.
Земельна ділянка: земельна ділянка окремо не виділена.
Відомості про об’єкт:
будівля майстерні змішана: одноповерхова будівля, загальна

площа 437,15 м2, каркас із металевих конструкцій, стінові панелі
керамзитобетонні, покриття — металевий профнастил. Виконані
будівельно�монтажні роботи зі зведення фундаментів, каркасу,
покриття, частково змонтовано стінові панелі; двоповерхова ча�
стина загальною площею 497,8 м2, стіни із шлакоблоків, перего�
родки із цегли керамічної, перекриття та покриття із збірних за�
лізобетонних плит ПК;

будівля пилорами — одноповерхова з підвалом з фундаментних
блоків, площа забудови — 310,1 м2, стіни підвалу та наземної час�
тини із бетонних блоків ФСБ, перекриття підвалу із пустотних плит
типу ПК, покриття із залізобетонних ребристих плит перекриття типу
ПКЖ по залізобетонних решітчастих балках.

Ступінь будівельної готовності становить 60%.
Умови продажу:
1. Протягом одного року з моменту переходу до покупця права

власності на об’єкт незавершеного будівництва здійснити його роз�
бирання та приведення будівельного майданчика в належний стан
відповідно до вимог чинного законодавства з охорони навколиш�
нього середовища.

2. Протягом місяця після розбирання об’єкта та рекультивації зе�
мельної ділянки здійснити заходи щодо здачі земельної ділянки ор�
ганам місцевого самоврядування, якщо покупець відмовиться від пра�
ва придбання земельної ділянки під забудову.

3. До моменту розбирання об’єкта та здачі земельної ділянки ор�
ганам місцевого самоврядування не відчужувати об’єкт незаверше�
ного будівництва.

4. Дотримуватись екологічних та санітарних норм щодо недопу�
щення забруднення навколишнього середовища.

Вартість продажу без ПДВ — 56 833 гривні 34 копійки, ПДВ —
11 366 гривень 66 копійок.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 68 200
гривень.

Грошові кошти в розмірі 6 820 гривень, що становить 10% від почат�
кової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок №
37310007000007 УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

Кошти під час розрахунку за об’єкт та плата за реєстрацію заяви
у розмірі 17 гривень вносяться на рахунок № 37184006000007 УДК
у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ
ФДМУ по Черкаській області.

Термін прийняття заяв  до 22 листопада 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 26 листопада 2004 року об 11.00 за

адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз�

ташування.
Засоби платежу  для юридичних та фізичних осіб — грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді�

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294$33$13
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ФОНДОВА    БІРЖА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ,  т. 296$34$30

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 290$16$12

Інформація про підсумки продажу акцій відкритих акціонерних товариств на грошовому
регіональному аукціоні від 13.10.2004

ÐÂ ÔÄÌÓ ïî Êè¿âñüê³é îáëàñò³
Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó: êè¿âñüêà ô³ë³ÿ ÄÀÊ «ÍÌÀÖ», «Êè¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð», ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîòêàöüêà, 42, òåë. 552-72-55

246548 27,06 0,250 246548 246548 44378,64 0 0,00 0,00 —07540, КИЇВСЬКА ОБЛ.,  БАРИШІВСЬКИЙ Р�Н, М. БЕРЕЗАНЬ,
 ВУЛ. ВОЙКОВА, 42

5428564 ВАТ «БЕРЕЗАНСЬКА ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 3

1

Кількість
запропонованих

акцій, шт.

№
пор.

Назва підприємства

Запропоновано акцій
Вартість

запропонованих
акцій, грн.

Продано акцій
Обсяг

продажу
акцій, грн.

Середня
ціна

купівлі,
грн.

Залишок
акцій після всіх

попередніх
торгів, шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса
Кількість,

шт.
% від
СФ

Кількість,
шт.

% від
СФ

У зв’язку із переходом на іншу АТС на ЗАТ
«Українська міжбанківська валютна біржа»
м. Київ, відбулась зміна контактних телефонних
номерів.

На даний момент телефонами для довідок щодо
участі у торгах з продажу пакетів акцій ВАТ, що
належать державі та підлягають приватизації, є тел.
461�54�34 та 461�54�24.

В інформації про продаж ВАТ «Добровеличківський
цукровий завод» (ДОД.) (код за ЄДРПОУ 3563672), який
відбудеться на УФБ 16.11.2004, опублікованій в газеті «Відомості
приватизації» від 13.10.2004 № 40 (328) допущено технічну
помилку.

У графі «Код за ЄДРПОУ та назва підприємства» замість ДП
«Добровеличківський цукровий завод» (ДОД.) слід читати:
«ВАТ «Добровеличківський цукровий завод» (ДОД.)».

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  на ПФТС та філіях
ì. Êè¿â, ÏÔÒÑ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 26.11.2004

1284761 ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКСПЕ�
РИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД» (ДОД.)
13726224 ВАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ
ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ» (ДОД.)

306650 ВАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «ТЕКСТЕРНО»
(ДОД.)
4719432 ВАТ «КРАСНОАРМІЙСЬ�
КИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(ДОД.)

Місце проведення торгів:  ПФТС, 01133, м.Київ, вул. Щорса, 31 (5$й поверх), телефони для довідок: 252$92$09, 252$88$08. Дата проведення торгів: 26.11.2004. Початок
торгів: 11.00—14.00. Позначкою «М» відмічені пакети акцій ВАТ, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку.  Позначкою «С» відмічені пакети акцій
ВАТ, що входять до переліку стратегічно важливих підприємств. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЖАСМИ�
НОВА, 5

07443, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРО�
ВАРСЬКИЙ Р�Н, С. КАЛИНІВ�
КА, ВУЛ. ІГОРЕВА, 1
46010, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ.
ТЕКСТИЛЬНА, 18

85300, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.
КРАСНОАРМІЙСЬК, ВУЛ. ДОБ�
РОПІЛЬСЬКА, 2

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Сукупний
обсяг

реалізації,
(за остан�
ній фін.
рік), грн.

1

2

3

4

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

№
пор.

Статут
ний

фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до
СФ

Земе�
льна

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Знос
ОФ,
%

Фор�
ма
ви�
пус�
ку

акцій

Ознака
моно�
поліста
та ст.
важ�

ливого

Д  С; М 6460531,75 0,25 9143251 35,38 4,5 01.07.2004 164 18579300 46,24 �70400 1089200 128300 6143400 5242300 17010500

Д — 1660800,00 0,25 1096612 16,51 12,41 01.07.2004 118 12256900 42,19 �36500 263100 214200 3380400 3407300 9063800

Д  С; М 48709520,00 0,25 48709521 25,00 64,57 01.07.2004 2363 168435000 57,08 �328000 2516000 46342000 28726000 27636000 137391000

Д  С 1605072,00 0,25 400864 6,24 9,3 01.07.2004 84 21122000 60,18 �352000 1024000 2249000 1482000 1702000 11942000

Сукупна
вартість
активів,

(за останній
фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

АГРЕГАТИ, МАШИНИ, МЕХА�
НІЗМИ, ІНШЕ

ПЕРЛІТ

ТКАНИНА; ТЕПЛОЕНЕРГІЯ

ВМЦГ�7М; ВМЕ�2�10;
ВМЕ�2�8; УВПК: ДСУ�4М

136764 25,00 0,250 136764 136764 34191,00 136764 25,00 80690,76 0,590
927725 22,01 0,250 927725 927725 231931,25 0 0,00 0,00 —
401920 25,10 0,250 401920 401920 100480,00 0 0,00 0,00 —

59450, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., ЗАСТАВНІСЬКИЙ Р�Н, С.М.КУЧУРІВ
59300, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., М. КІЦМАНЬ, ВУЛ. СКОВОРОДИ, 48
60236, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., СОКИРЯНСЬКИЙ Р�Н,
СМТ НОВОДНІСТРОВСЬК, М/Н ДІБРОВА

710003 ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКА РИБОВОДНА СТАНЦІЯ»
710016 ВАТ «БУКОВИНАПЛЕМСЕРВІС»
3293310  ВАТ «НОВОДНІСТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

1
2
3

Назва підприємства
Запропоновано акцій Продано акцій

Адреса

Інформація про підсумки продажу акцій відкритих акціонерних товариств на грошовому
регіональному аукціоні від 05.10.2004

ÐÂ ÔÄÌÓ ïî Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³
Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó: òåðíîï³ëüñüêà ô³ë³ÿ ÄÀÊ «ÍÌÀÖ», 46002, ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Ñò. Áàíäåðè, 34, òåë. (0352) 25-17-58

613416 34,39 0,250 613416 613416 153354,00 0 0,00 0,00 —48720, ТЕРПОПІЛЬСЬКА ОБЛ., БОРЩІВСЬКИЙ Р�Н, СМТ СКАЛА�ПО�
ДІЛЬСЬКА, ВУЛ. КУПЧИНСЬКОГО, 13

855919 ВАТ «ПЛОДОРОЗСАДНИК «СКАЛАПОДІЛЬСЬКИЙ»1

Кількість
запропонованих

акцій, шт.

№
пор.

Назва підприємства

Запропоновано акцій
Вартість

запропонованих
акцій, грн.

Продано акцій
Обсяг

продажу
акцій, грн.

Середня
ціна

купівлі,
грн.

Залишок
акцій після всіх

попередніх
торгів, шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса
Кількість,

шт.
% від
СФ

Кількість,
шт.

% від
СФ

В інформації про продаж акцій відкритих акціонерних
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 (328) та в уточненні
від 20.10.2004 № 41 (329), згідно зі статутними докумен�
тами адресу ВАТ «Птахофабрика «Ужгородська» слід
читати: «89423, Закарпатська обл., Ужгородський р�н, с.
Концово, Б/Н». Далі за текстом.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 30.11.2004

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Дебітор�
ська

заборго�
ваність,

грн.

Кредитор�
ська

заборго�
ваність,

грн.

Почат�
кова
ціна
акції,
грн.

№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балан�
совий

прибуток,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

 грн.

Назва продукції,
що виробляється

% до
СФ

Земельна
ділянка,

га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

РВ ФДМУ по Сумській області
 «Сумський аукціонний центр»  ДАК «НМАЦ», м. Суми,  вул. Дзержинського, 17, тел. 25'11'60

Вартість
активів,

грн.

1 5398579 ВАТ «ІМПУЛЬС» СУМСЬКА ОБЛ., СЕРЕДИНОБУДСЬКИЙ Р�Н, СМТ
ЗНОБНОВГОРОДСЬКЕ, ВУЛ. РУДЕНЬКА, 37

283031,00 0,250 0,250 311472 27,512 4,5 01.07.2004 13 2764900 61,24 �97800 20500 38800 1187800 6000 ПІДГОТОВКА ТА ПРЯДІ�
ННЯ ЛЬНЯНОЇ ПРЯЖІ

РВ ФДМУ по Чернівецькій області
Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó:  ÷åðí³âåöüêà ô³ë³ÿ «×åðí³âåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð»  ÄÀÊ «ÍÌÀÖ», ì. ×åðí³âö³, âóë. Ë. Êîáèëèö³, 21à
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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.

Представництво Фонду майна Автономної Республіки Крим
у м. Керчі інформує про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта

оціночної діяльності, якого  буде залучено до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації, що знаходиться на

балансі ВАТ «Камиш$Бурунський залізорудний комбінат»
Назва об’єкта: очисні споруди бази відпочинку «Ельтиген».
Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: м. Керч, с. Героївка, вул. Г. Петрової, 5.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії: заяву на участь

у конкурсі за встановленою формою; копію установчого документа претен�
дента; копію кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі і будуть залучені до виконання незалежної оцінки; письмові згоди оці�
нювачів, які будуть залучені додатково для виконання робіт з незалежної оці�
нки і підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа�
ми; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; інформацію про претендента (документ,
у якому зазначаються відомості про претендента: досвід проведення неза�
лежної оцінки державного майна під час приватизації, кваліфікація та особи�
стий досвід  роботи  оцінювачів, які працюють у штатному складі і додатково
залучаються для здійснення незалежної оцінки  подібного майна); конкурсні
пропозиції щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат і терміну виконання
робіт (у календарних днях) — подаються в запечатаному вигляді; один конверт
із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна документація  подається в запечатаному конверті з описом до�
кументів, що знаходяться в конверті.

Дата проведення оцінки станом на 30.09.2004.
Конкурс відбудеться  через 14 днів після опублікування інформа$

ції у газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адресою: м. Керч, вул.
Кірова, 17, представництво Фонду майна у м. Керчі, тел. 2$13$16.

Прийняття документів припиняється за 4 календарних дні до дати прове�
дення конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про оголошення
конкурсу  з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде

залучено до проведення  незалежної оцінки об’єктів.
Об’єкт комунальної власності — літній кінотеатр «Дружба».
Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим,  м. Бахчисарай, вул. Га�

гаріна, 4.
Об’єкт групи Е — пакет акцій ЗАТ «Санаторій «Славутич», що нале�

жить Автономній Республіці Крим.
 Мета оцінки: приватизація.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Червоно�

армійська, 20.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву  на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого

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

Конкурсна документація  подається в запечатаному конверті  з описом
підтвердних документів, що  містяться в конверті.

Конкурс відбудеться 10 листопада 2004 року  о 10.00 у Фонді май$
на  Автономної Республіки Крим за адресою : м. Сімферополь, вул.
Севастопольська,17.

Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фонду майна
Автономної Республіки Крим  до 3 листопада 2004 року  за тією ж адресою,
кабінет № 7, телефон/факс для довідок (0652) 27�02�86.

Представництво Фонду майна Автономної Республіки Крим у мм.
Джанкої, Армянську і Красноперекопську, Джанкойському,

Первомайському, Красноперекопському районах інформує про
оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,

якого  буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — школа�дитячий сад

(під розбирання).
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Джанкойський район, с. Павлівка.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії: заяву на участь

у конкурсі за встановленою формою; копії установчого документа претенде�
нта; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі і будуть залучені до виконання незалежної оцінки; письмові згоди оці�
нювачів, які будуть залучені додатково для виконання робіт з незалежної оці�
нки і підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа�
ми; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України; інформацію про претендента (документ,
у якому зазначаються відомості про претендента: досвід проведення неза�
лежної оцінки державного майна під час приватизації, кваліфікація та особи�
стий досвід  роботи  оцінювачів, які працюють у штатному складі і додатково
залучаються для здійснення незалежної оцінки  подібного майна); конкурсні
пропозиції щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат і терміну вико�
нання робіт (у календарних днях) – подаються в запечатаному вигляді; один
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна документація  подається в запечатаному конверті з описом до�
кументів, що знаходяться в конверті.

Конкурс відбудеться  через 14 днів після опублікування інформа$
ції у газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: м. Джан$
кой, вул. К. Маркса, 10, представництво Фонду майна у мм. Джанкої,
Армянську і Красноперекопську, Джанкойському, Первомайському,
Красноперекопському районах, тел.: 3$30$84.

Прийняття документів припиняється за 4 календарних дні до дати прове�
дення конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
представництва ФДМУ в м. Донецьку  про оголошення конкурсу з

відбору суб’єктів  оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення  незалежної оцінки об’єктів приватизації

Назва об’єкта: нежитлове приміщення  загальною площею 26,1 м2,
що знаходиться на балансі СЄЗ Київського  району, за   адресою:  м. Донецьк,
Донецька обл., вул. Артема,108.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�
та для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на  30.09.2004 —

6 392,00 грн.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення  загальною площею  44,0 м2,

що знаходиться на балансі ЖЕО Будьонівского  району  м. Донецька, за ад�
ресою: м. Донецьк, Донецька обл., вул. Октября, 11.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�
та для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.09.2004 —

8 376,00 грн.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 124,6

м2, що знаходиться на балансі ЖЕО Будьонівського району м. Донецька, за
адресою: м. Донецьк, Донецька обл., вул. Авангардна, 21.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�
та для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.09.2004 —

29 090,0 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії  такі документи:

заяву на участь в конкурсі  за встановленою формою; нотаріально посвідчену
копію установчого документа претендента; копії  кваліфікаційних документів оці�
нювачів, які працюють у штатному складі і будуть залученні до виконання неза�
лежної оцінки і підписання звіту про оцінку майна; копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту  Фондом державного майна України;
інформацію про претендента  (докумен, у якому зазначаються відомості про
претендента; досвід проведення незалежної оцінки державного майна при при�
ватизації, кваліфікація і особистий досвід роботи оцінювачів, які працюють у шта�
тному складі і додатково залучаються ним для здійснення незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна,  тощо); конкурсні пропозиції щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат і терміну виконання робіт —  подаються  в
запечатаному конверті; один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під�
твердних  документів , що містяться в конверті. Комісією будуть прийняті до
розгляду пропозиції щодо терміну виконання робіт не більш ніж 10 днів.

Конкурс відбудеться о 14.00 через 15 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. До$
нецьк, вул. Артема,98 к. 422 у  представництві  Фонду державного
майна  України в м. Донецьку, тел. 335$72$68.

Документи приймаються за вищевказаною адресою . Кінцевий  термін
прийняття документів — за 4 дні до дати проведення конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
Північно$Донецького представництва ФДМУ в м. Краматорську

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної оцінки

об’єктів, що підлягають приватизації
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Ле�

ніна, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Дружківський машинобудівний завод», код за

ЄДРПОУ 00165669.
Балансова залишкова вартість будівлі — 47 559, 29  грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Організаційно�правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.11.2004.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення.
Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’єкта на аукціоні.
Місцезнаходження об’єкта: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Ле�

ніна, 13.
Балансоутримувач: ВАТ «Дружківський машинобудівний завод», код за

ЄДРПОУ 00165669.
Балансова залишкова вартість будівлі — 37 251, 85 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Організаційно�правова форма — державна.
Запланована дата оцінки — 30.11.2004.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії

документацію в запечатаному конверті. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого до�
кумента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю�
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи�
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифі�
ката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно�
го майна України; інформація про претендента (документ, який містить відо�
мості про претендента щодо його досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурс відбудеться через чотирнадцять днів після опублікуван$
ня цієї інформації  за адресою: Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Катеринича, 13$1.

Конкурсна документація подається до секретаря комісії за чотири робочі
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: Донецька
обл., м. Краматорськ, вул. Катеринича, 13�1. Телефон для довідок 3�13�55.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ  по Івано$Франківській області

про оголошення  конкурсу з відбору суб’єктів  оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної

оцінки  майна
1. Назва об’єкта: основні засоби ДП «Карпатвибухпром», які не пере�

бувають на бухгалтерському обліку.
Склад основних засобів: Миколаївська дільниця №1, Львівської обл.: ка�

раульна будівля,  будівля для навантажувача, протипожежний сарай, каркас
піднавісу з бетонною площадкою, дерев’яний сарай для тари, освітленя, ого�
рожа ( бетонні стовпи,  обнесені колючим дротом), громовідвід — 5 од.,  сто�
рожові вишки — 2 од., металобрухт, дорога бетонна, склад з шиферу, туалет.

Хустська дільниця № 4, Закарпатська обл.: будівля насосної, караульна
будівля, будівля лабораторії, дерев’яний сарай для тари, протипожежний са�
рай, гараж для автонавантажувача, туалет, склад з шиферу, цистерна, огоро�
жа (бетонні стовпи обнесені колючим дротом), громовідвід — 2 од., сторожо�
ві вишки — 2 од., освітлення.

Дільниця № 7, Рівенська обл., с. Віри: будівля насосної, караульна будівля
— 2 од., дерев’яний сарай для тари, протипожежний сарай,  транспортуюча
вишка — недіюча, огорожа (бетонні стовпи обнесені колючим дротом), сто�
рожові вишки  — 1 од., освітлення.

Дільниця № 11, м. Надвірна, с. Пасічна: сховище для вибухових речовин —
1 од., будівля караульної, будівля насосної, огорожа (бетонні стовпи, обнесе�
ні колючим дротом), сторожові вишки — 2 од., освітлення, громовідвід.

Рогатинський р�н., с. Лопушня: сховище для вибухових речовин — 2 од.,
протипожежний сарай, прохідна — 2 од., будівля караульної, склад для селі�
три, огорожа ( бетонні стовпи, обнесені колючим дротом), освітлення, гро�
мовідвід — 2 од.

Дільниця № 12, м. Тернопіль, с. Збараж: караульна будівля, склад дере�
в’яний — 3 од., цистерна, криниця, туалет, огорожа ( бетонні стовпи, обнесені
колючим дротом), освітлення, громовідвід — 3 од.

Цех — механічна майстерня, м. Івано�Франківськ, вул. Максимовича,7а.
Склад�ангар з шиферу, будівля прохідної, складське приміщення.
Адреса об’єкта — м. Івано�Франківськ, вул. Південний бульвар, 35.
Мета проведення незалежної оцінки — постановка на баланс.
Запланована дата оцінки — 30.09.2004.
2. Назва об’єкта: підвальні приміщення адмінбудинку площею 418,1

м2, що знаходяться на балансі Управління праці та соціального захисту насе�
лення Коломийської районної державної адміністрації. Орендарем здійснені
невід’ємні поліпшення.

Адреса об’єкта — м. Коломия, вул. І. Франка, 3.
Мета проведення незалежної оцінки — приватизація шляхом викупу.
Запланована дата оцінки — 31.10.2004.
3. Назва об’єкта: приміщення площею 28,7 м2 в будинку по вул. Ста$

розамковій, 2. Орендарем здійснені невід’ємні поліпшення. Пам’ятка архі�
тектури.

Адреса об’єкта — м. Івано�Франківськ, вул. Старозамкова, 2.
Мета проведення незалежної оцінки — приватизація шляхом викупу.
Запланована дата оцінки — 31.10.2004.
4. Назва об’єкта: приміщення площею 221,7 м2. Орендарем здійснені

невід’ємні поліпшення.
Адреса об’єкта – м. Івано�Франківськ, вул. Січових Стрільців, 48.
Мета проведення незалежної оцінки — приватизація шляхом викупу.
Запланована дата оцінки —31.10.2004.
5. Назва об’єкта: приміщення площею 88,8 м2. Орендарем здійснені

невід’ємні поліпшення.
Адреса об’єкта м. Івано�Франківськ, вул. Шашкевича,2.
Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом викупу.
Запланована дата оцінки — 31.10.2004.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну документацію.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підт<
вердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів нале<
жать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія  установчого
документа претендента; копії  кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю�
ють у штатному складі та яких буде залучено  до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено

претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціноч�
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інфор�
мація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації  про проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться у  регіональному відділенні ФДМУ
09.11.2004 за адресою: м. Івано$Франківськ, вул. Січових Стріль$
ців,15.

Конкурсну документацію подавати до загального відділу регіонального від�
ділення до 16.00 05.11.2004 за адресою: м. Івано�Франківськ, вул. Січових
Стрільців, 15,  кімн. 202, телефон для довідок 55�31�39.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Івано$Франківській області

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
який відбувся у регіональному відділенні 19.10.2004.

Об’єкт оцінки : п’ять автомобілів ЗІЛ�130 (автомайстерні з обладнанням).
Переможцем конкурсу визнано: ТОВ «ЕКА<Захід».

IНФОРМАЦIЯ
Регiонального вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй областi про
оголошення конкурсу з вiдбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцiнки об’єктів

приватизації
Назва об’єкта: будівлі та споруди свинарника, що знаходяться на бала�

нсі Гайворонського державного торговельно�виробничого підприємства ро�
бітничого постачання і орендуються приватним підприємцем Сахарним В.Л.

Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Пісочна, 1а.
Балансоутримувач: Гайворонське державне торговельно�виробниче під�

приємство робітничого постачання.
Відомості про об’єкт: будівлі та споруди свинарника складаються з двох шла�

коблочних будівель площею 142,7 м2 та 136,5 м2; огорожі з залізобетонних
панелей площею 200 м2; залишкова балансова вартість — 2,8 тис. грн.; площа
земельної ділянки — 0,51 га, знаходиться в оренді; за згодою орендодавця
проведені ремонтні роботи за рахунок власних коштів (у тому числі невід’ємні
поліпшення, вартістю більше 25% залишкової вартості цього приміщення).

Cпосіб приватизації: викуп.
2. Назва об’єкта: частина приміщення магазину № 1 площею 317,8

м2, що знаходиться на балансі Гайворонського державного торговельно�
виробничого підприємства робітничого постачання і орендується приватним
підприємцем Охновським В.М.

Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Гайворон, пров. Вокзальний, 2.
Балансоутримувач: Гайворонське державне торговельно�виробниче під�

приємство робітничого постачання.
Відомості про об’єкт: частина приміщення магазину № 1 площею 317,8 м2

— це частина другого поверху двоповерхової цегляної будівлі; рік забудови —
1960 р.; залишкова балансова вартість — 25,5 тис. грн.; знаходиться в оре�
нді; за згодою орендодавця проведені ремонтні роботи за рахунок власних
коштів (у тому числі невід’ємні поліпшення, вартістю більше 25% залишкової
вартості цього приміщення).

Cпосіб приватизації: викуп.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкур<

сну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних
документів.  До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсi
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до�
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці�
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти�
ми підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре�
тенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються ним з незалежної оцінки майна,
у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації для проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційної роботи Ре�
гіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області до 8 листопада 2004
року включно.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під�
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити
відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс вiдбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Кiро$
воградськiй областi 11 листопада 2004 року о 14$й годині за адре$
сою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, кiмн. 708.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки державного

майна
Об’єкт державної власності — державне підприємство завод «Лазуріт»,

розташоване за адресою: 09300, Київська обл., смт Володарка, вул. Коцю�
бинського, 29.

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого

документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра�
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під�
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде дода�
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи�
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер�
жавного майна України; інформацію про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис�
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та дода�
тково залучаються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо); один конверт із зазначенням  адреси  учасників конкурсу.

Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно до калькуляції
витрат та терміну виконання робіт подаються у запечатаному конверті.  Про�
позиції щодо умов виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру —
календарних днях.

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конку�
рсу, в яких термін виконання робіт не більше 10 календарних днів та умови оплати,
які передбачають оплату послуг експерта покупцем після продажу об’єкта.

Документи до комісії приймаються в десятиденний термін (включно) з мо�
менту опублікування інформаційного повідомлення, за адресою: м. Київ, пл.
Л.Українки, 1, кімн. 909  (РВ ФДМУ по Київській обл.)

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів від дня опубліку$
вання інформації  за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки,1, кімн. 909.
(Регіональне відділення ФДМУ по Київській області).

Тел. для довідок   296�80�49.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та, що приватизується шляхом  викупу.
Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 37,0 м2 і орендують$

ся ПП Некріч І.П., та знаходяться на балансі ВАТ «Завод «Кінап».
Місцезнаходження об’єкта:  65091, м. Одеса, вул. Скісна, 55.
Галузь народного господарства: продаж  і здавання в найм нерухомого

майна невиробничого призначення.
Кількість об’єктів:  основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду – відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсутня.
Організаційно�правова форма — державна.
Запланована дата оцінки 30.11.2004.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та, що приватизується шляхом  викупу.
Назва об’єкта: нежитлові підвальні приміщення площею 113,5 м2 і оре$
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ндуються ТОВ «Атлас Ойл», та знаходяться на балансі ВАТ «Одессільмаш».
Місцезнаходження об’єкта: 65026, м. Одеса, вул. Щепкіна, 7.
Галузь народного господарства: продаж  і здавання в найм нерухомого

майна невиробничого призначення.
Кількість об’єктів:  основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсутня.
Організаційно�правова форма — державна.
Запланована дата оцінки 30.11.2004.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та, що приватизується шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху  пло$

щею 45,1 м2 і орендується ПП Потьомкіною Л.В., та знаходиться на
балансі ВАТ «Чорноморгідробуд».

Місцезнаходження об’єкта:  65062, м. Одеса, Фонтанська дорога, 67а.
Галузь народного господарства: продаж  і здавання в найм нерухомого

майна невиробничого призначення.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсутня.
Організаційно�правова форма — державна.
Запланована дата оцінки 31.10.2004.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єк�

та, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво — дитячий садок,

що знаходиться на балансі СТОВ «Нерубайське».
Місцезнаходження об’єкта: 67661, Одеська обл., Біляївський район, с. Не�

рубайське
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсутня.
Організаційно�правова форма — державна.
Запланована дата оцінки 30.11.2004
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі є наявність відповідної кваліфі�

кації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів Фонду державного майна України,  досвіду
суб’єкта оціночної діяльності у проведені оцінки майна зокрема, подібного май�
на, переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні
оцінки подібного майна; за письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде
залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, по проведенню конкурсу. Конкурсну докуме�
нтацію слід подавати до Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
до 09.11.2004 (включно)  за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаут�
ська, 15,11�й поверх, кімн. 1113.

Конкурс відбудеться 15.11.2004.
Довідки за телефонами: 731�50�28, 731�50�39.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

приватизації
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891
Державна власність
Назва об’єкта: незавершене будівництво прибудованого магазину до жи�

тлового будинку, що знаходиться на балансі СП «Борі».
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. С. Бандери, 1б.
Будівельна готовність об’єкта — 12,3 %.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для при�

ватизації об’єкта шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31 жовтня 2004 року.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись від�

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міні�
стерстві юстиції україни 19.12.2003 за № 1194/8515.

Претендентам потрібно подати до Регіонального відділення ФДМУ по Рі<
вненській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної про<
позиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

1. Заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно додатку
№3 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер�
дженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100 ).

2. Копія установчих документів.
3. Копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному

складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна.

4. Письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено до проведен�
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами.

5. Копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом дер�
жавного майна України .

6. Інформація щодо досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро�
боти оцінювачів, які працюють у штатному складі та можливо будуть додатко�
во залучені для виконання робіт з незалежної оцінки майна у тому числі поді�
бного майна, тощо.

Конкурсна пропозиція претендента  подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляцію витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, терміну виконання робіт.

Конкурсну документацію подати до регіонального відділення в запечата�
ному конверті з описом підтвердних документів, які містяться в конверті.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду держав$
ного майна України по Рівненській області о 10.00 12 листопада 2004
року за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77.

     Документи на участь у конкурсі  приймаються до 17.00  9 листопада 2004
року за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня,77.

Телефони для довідок : 22�79�40, 63�58�19.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області про

оголошення конкурсу з відбору  суб’єктів оціночної діяльності
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості об’�

єкта незавершеного будівництва (ОНБ) для продажу на аукціоні під добудову
з демонтажем окремих будівель. Складові частини об’єкта, що підлягають
розбиранню, будуть визначені під час видачі завдання на оцінку.

Назва об’єкта оцінки: ОНБ — Первомайський прокатно�пресовий завод
філії Дніпропетровського зовнішньоекономічного державного підприємства
«Укркольорпром», що повернутий у державну власність після розірвання до�
говору купівлі�продажу.

Місцезнаходження ОНБ: 64100, Харківська область, м. Первомайський.
Cклад об’єкта незавершеного будівництва: сім не завершених будівницт�

вом каркасних будівель та споруд виробничого призначення із збірних залі�
зобетонних елементів, металевих конструкцій та цегли та будмістечко, які роз�
ташовані на території площею орієнтовно 40,6 га, що по периметру огоро�
джена залізобетонними плитами висотою 3 м.

1. Прохідна. Одноповерхова цегляна будівля розміром в плані орієнтовно
4х15 м і висотою 3,5 м.

2. Адміністративно�побутовий комплекс. Різноповерхова (2�х, 6�ти і 7�ми)
каркасна споруда із збірних залізобетонних елементів та цегли. Розміри в
плані 94х24 м. Висота поверхів 3,3 м.

3. Ливарно�прокатний цех. Одноповерхова 5�прогінна каркасна будівля із
збірних залізобетонних конструкцій розміром в плані 168х72 м. Ширина про�
гонів 24 м, висота до низу будівельних ферм 13,2 м.

4. Блок допоміжних цехів. Двопрогінна одноповерхова каркасна будівля
розміром в плані 132х36 м з прибудованим двопрогінним навісом розміром
в плані 36х36 м. Висота до низу кроквяних ферм 7,2 м. Удовж середньої осі є
вбудовані приміщення.

5. Цех виробництва профілів і конструкцій. Одноповерхова 3�прогінна бу�
дівля із збірних залізобетонних конструкцій розміром в плані 144х120 м. Ши�
рина прогонів 24 м, висота до низу будівельних ферм 13,2 м.

6. Блок складів. Споруда площею 4 744 м2 з оточуючою рампою з навісом
навколо неї. Тепла частина — каркасна будівля розміром в плані 12х48 м,
холодна частина змонтована із металевих ферм, що спираються на залізо�
бетонні колони.

7. Тимчасове складське приміщення. Одноповерхова каркасна споруда
розміром в плані 48х78,5 м і висотою 6,2 м, що покрита хвилястими алюмі�
нієвими листами.

По поз. 1—7 збудовані коробки будівель. По інших об’єктах: пождепо, очи�
сні споруди та автомобільні ваги виконані лише земляні роботи та бетонні
фундаменти.

Придбані для об’єкта незавершеного будівництва матеріали, вироби, конс�
трукції, завезені на будівельний майданчик і не використані для будівництва,
а також устаткування, не передане до монтажу, або таке, що не потребує мо�
нтажу, відсутні.

Проектно�кошторисна документація: відсутня.
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Термін виконання робіт — 21 календарних днів.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запе<

чатаному конверті з описом підтвердних документів  (наказ ФДМУ від
25.11.2003 № 2100):

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента, копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра�
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під�
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде дода�
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи�
сання звіту про оцінку майна, завірені їхними особистими підписами,  копію
сертифіката  суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ, ін�
формацію про претендента (документ, який містить відомості про претенде�
нта щодо його досвіду роботи роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро�
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча�
ються ним, з незалежної оцінки майна тощо), практичний досвід роботи з
незалежної оцінки, один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Пропозиції учасника  конкурсу щодо умов оплати відповідно до калькуляції
витрат та терміну виконання подаються у запечатаному конверті.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру — календарних днях.

У разі невідповідності, не повноти конкурсної документації або її несвоєча�
сного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 12.11.2004 у Регіональному відділенні
ФДМУ по Харківській області за адресою:   61200, м. Харків, Держ$
пром, 3$й під’їзд, 5$й поверх, кімн. 230а, о 15.00.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодс�
тва Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області до 09.11.2004
за адресою: 61200, м. Харків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, кімн. 205,
тел. для довідок (057)  705�18�59.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки

державного майна
Об’єкт групи А  — вбудоване нежитлове приміщення  третього по$

верху  площею 14,0 м2, яке знаходиться на балансі ВАТ «Херсонський ком�
бінат хлібопродуктів» та розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Порт�
Елеватор,  5.

Спосіб приватизації — аукціон.
Запланована дата оцінки  31.10.2004.
Об’єкт групи А  — нежитлове приміщення  третього поверху  пло$

щею 9,4 м2, яке знаходиться на балансі ВАТ «Херсонський комбінат хлібо�
продуктів» та розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Порт�Елеватор,5.

Спосіб приватизації — аукціон.
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 до�

кумента претендента; копії кваліфікаційних документів, оцінювачів, які працю�
ють у штатному складі та яких  буде залучено до проведення оцінки та підписан�
ня звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформацію про претендента (документ, який містить відомості про претенде�
нта  щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оціню�
вачів, які працюють  у його штатному складі  та додатково залучаються  ним, з
незалежної оцінки  майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, та терміну  виконання робіт (не більше 15 ка�
лендарних днів).

Комісія розглядатиме лише такі пропозиції учасників конкурсу, які перед�
бачають оплату послуг після продажу об’єкта з аукціону.

У разі  невідповідності, неповноти конкурсної  документації  або її несвоєча�
сного подання  претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться  11.11.2004 за адресою: м. Херсон, бульвар
Мирний,3, кімн.502.

Конкурсна документація приймається до 08.11.2004 (включно) за адре�
сою: м. Херсон, бульвар Мирний,3, кімн.502, тел. для довідодок 24�33�68.

У зв’язку з тим, що на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення  незалежної оцінки майна:

споруди теплиці, що перебуває на балансі ТОВ ВКФ «Черні$
вецький деревообробний комбінат» ЛТД (м. Чернівці, вул. Донба�
сівська, 1т) з метою визначення збитків або розміру відшкодування,
завданих неналежним використанням державного майна;

  об’єкта малої приватизації державної власності — будівлі колиш$
нього лазне$прального комбінату з обладнанням (Чернівецька
обл., Заставнівський р�н, смт Кострижівка), що знаходиться на балансі
ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик»», з метою подальшої приватизації шля�
хом продажу на аукціоні, призначений на 14.10.2004 не надійшло заяв,
конкурс визнано таким, що не відбувся, та оголошено повторне прове�
дення конкурсу з відбору СОД для виконання незалежної оцінки вище�
зазначеного майна.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області про
повторне оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної

діяльності з метою проведення незалежної оцінки  майна
Назва об’єкта оцінки: будівля колишнього лазне�прального комбінату з

обладнанням
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості об’�

єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Місцезнаходження  об’єкта: 59410, Чернівецька обл., Заставнівський р�н,

смт Кострижівка.
Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ «Цукровий

завод «Хрещатик».
Місцезнаходження підприємства: 59410, Чернівецька обл., Заставнівсь�

кий р�н, смт Кострижівка. Телефон (237) 2�75�47.
Кількість об’єктів основних засобів:1 (будівля), 10 од. (обладнання).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до<

кументацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних  документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Поло�
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого на�
казом ФДМУ від 25.11.2003  №2100, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 19.12.2003 № 1194/8515); копія установчого документа претенде�
нта; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май�
на; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре�
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки май�
на, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви�
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, не біль�
шому, ніж зазначено в інформації про проведення конкурсу.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
 відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що по�

винна підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному
реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра�
їни від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у прове�
денні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку
майна та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмо�
вої згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної дія�

льності до виконання робіт з оцінки майна.
Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції претендентів, у яких

термін виконання робіт становитиме не більше 10 днів. Термін виконання ро�
біт слід зазначати в єдиній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 11 листопада 2004 р. об 11.00 у Регіональ$
ному відділенні Фонду державного майна України по Чернівецькій
області за адресою: м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21а, к. 6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до загального відділу
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області — 5 листопада 2004
р. до 16.45, за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.

Телефон для довідок 55�75�28.
                   

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області про
повторне оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної

діяльності з метою проведення незалежної оцінки майна
Назва об’єкта оцінки: споруда теплиці.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків або розміру від�

шкодування, завданих неналежним використанням державного майна.
Місцезнаходження  об’єкта: м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1т
Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт: ТОВ ВКФ «Че�

рнівецький деревообробний комбінат» ЛТД.
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1.
Телефони: 2�96�48, 2�97�00.
Кількість об’єктів основних засобів: 1 (споруда теплиці).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
 Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до<

кументацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних  документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Положен�
ня про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака�
зом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 19.12.2003 № 1194/8515); копія установчого документа претенде�
нта; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі  та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претенде�
нта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви�
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, не біль�
шому, ніж зазначено в інформації про проведення конкурсу.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що по�

винна підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному
реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра�
їни від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у прове�
денні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку
майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; пись�
мової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної
діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції претендентів, у яких
термін виконання робіт становитиме не більше 10 днів. Термін виконання ро�
біт слід зазначати в єдиній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 11 листопада 2004 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Чернівецькій обла$
сті за адресою: м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21а, к.6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до загального відділу
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області — 5 листопада 2004 р.
до 16.45, за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
55�75�28.

                   
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: автомобіль ЗІЛ�131 МТОАТ № 13�50 ЧНП.
Адреса об’єкта оцінки:  Чернігівська обл., смт Козелець, вул.Чапаєва, 13.
Балансоутримувач: ВАТ «Козелецьке АТП�17440».
Відомості про об’єкт:  рік виготовлення — 1991 р., пробіг до 2 000 км.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета проведення оцінки: визначення  початкової вартості.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до<

кументацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до Поло�
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ № 2100 від 25.11.2003); копія установчого документа прете�
ндента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють у штатно�
му складі, та, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими  підписами; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра�
їни; інформація про претендента (документ, який містить відомості про пре�
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого  досвіду робо�
ти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучають�
ся ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна   пропозиція претендента подається у запечатаному конверті  і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну  виконання робіт.

Конкурс відбудеться  у Регіональному відділенні ФДМУ по Чер$
нігівській області о 15.00 15 листопада 2004 р. за адресою: м. Черні$
гів, просп. Миру, 43.

Документи приймаються до 11 листопада 2004 р. (включно) за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 325, тел. для довідок (04622) 7�98�84.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву про оголошення
конкурсу, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть

залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомості
Об’єкт приватизації.
Нежитлове приміщення загальною площею 160,6 м2 за адресою: м. Київ,

просп. Перемоги, 57, літ. А
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду

державного майна України по м. Києву конкурсну документацію, яка склада<
ється з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.  До підтвердних до<
кументів належать:

заява на участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра�
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під�
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде дода�
тково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи�
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер�
жавного майна України; інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис�
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та дода�
тково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній оди�
ниці виміру – календарних днях.

Конкурсна документація претендента подається на кожний об’єкт окремо
у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору су�
б’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 12 листопада 2004 р. о 12.00 в Регіонально$
му відділенні Фонду державного майна України по м. Києву за адре$
сою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, тел. для довідок 235$53$86.

Документи приймаються до 12.30 8 листопада 2004 р. за адресою: м. Київ,
бульвар Шевченка, 50г, кімн. 215. Тел. для довідок 235�53�86.
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ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про підсумки конкурсу

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
для оцінки:

об’єкта державної власності — нежитлового вбудованого приміщення за�
гальною площею 112,9 м2, що знаходиться на балансі Державного головно�
го територіального науково�дослідного і проектного інституту «КримНДІпро�
ект» і орендується приватним підприємцем Стеценком Ю. Г., Автономна Ре�
спубліка Крим, м. Керч, вул. Юних Ленінців, 7/42 — Кримський республікан<
ський центр обліку нерухомого майна;

об’єкта державної власності — приміщення 2 боксів гаража, що знахо�
дяться на балансі Державного головного територіального науково�
дослідного і проектного інституту «КримНДІпроект» і орендується приватним
підприємцем Стеценко Н.Н., Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Марша�
ла Єрьоменка, квартал, 57 — Кримський республіканський центр обліку не<
рухомого майна;

об’єкта державної власності — групи інвентарних об’єктів структурного під�
розділу консервного заводу, у складі: адміністративна будівля, консервний
цех, цех пастеризації, котельня, що знаходиться на балансі Торговельно –
виробничого підприємства з обмеженою відповідальністю «Південний Буг»,
Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район, с. Скалисте, вул. Ле�
ніна, 36а – Приватне підприємство «Аспект»;

майна, що належить Автономній Республіці Крим — 2�поверхової будівлі
інтернату, що знаходиться на балансі Батальненської сільської ради, Авто�
номна Республіка Крим, Ленінський район, с. Батальне, вул. Шкільна, 55 –
Феодосійська товарна біржа;

об’єкта, що належить Автономній Республіці Крим — незавершеного бу�
дівництва основної частини цеху дитячого харчування площею 8 602,3 м2 з’єд�
нувальної галереї, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Сева�
стопольська — Інститут «КримДІІНТІЗ»;

майна, що належить Автономній Республіці Крим – цілісного майнового
комплексу державного підприємства «Кримконтракт», орендований колек�
тивним підприємством «Марина», Автономна Республіка Крим, м. Сімферо�
поль, пров. Елеваторний, 3 — ПП «Крим – Експерт» (Кочетков).

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся 14.10.2004 в Регіональному

відділенні ФДМУ по Житомирській області, з відбору
претендентів$суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені

для здійснення незалежної оцінки
Переможцем конкурсу визнано:
по об’єкту незавершеного будівництва державної власності — цегельному

заводу, що розміщений за адресою: Бердичівський район, с. Терехове та
знаходиться на балансі СТОВ «Терехівське» — ДКП «Бердичівське міжміське
бюро технічної інвентаризації».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся 23.09.2004 в Регіональному

відділенні ФДМУ по Житомирській області, з відбору
претендентів$суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені

для здійснення незалежної оцінки
Переможцем конкурсу визнано:
по об’єкту гр.А — будівлі будинку культури зі спортзалом, що розміщений

за адресою: м. Бердичів, вул.Червона, 67 та знаходиться на балансі ВАТ
«Бердичівський цукрорафінадний завод» — ДКП «Бердичівське міжміське бю<
ро технічної інвентаризації».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про

підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки державного

та комунального майна
Переможцями конкурсу визнано по:
об’єкту групи А — автомобілю ГАЗ�5301, р/н 91�03 ХОС , який знаходиться

на балансі ВАТ «АТП�16561», що розташоване за адресою: Херсонська обл.,
м. Н.Каховка, вул. П.Комуни, 17 — ПП Шепетовська;

об’єкту групи А — автомобілю ЗІЛ�ММЗ�45021, р/н 76�60 ХОО, який зна�
ходиться на балансі ВАТ «АТП�16561», що розташоване за адресою: Херсон�
ська обл., м. Н.Каховка, вул. П. Комуни, 17 — ПП Шепетовська;

об’єкту групи А — автомобілю ЗІЛ�45021, р/н 76�41 ХОО, який знаходиться
на балансі ВАТ «АТП�16561», що розташоване за адресою: Херсонська обл.,
м. Н.Каховка, вул. П. Комуни, 17 — ПП Шепетовська;

вбудованому приміщенню офісу загальною площею 16,1 м2,яке розташо�
ване за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Миколи Букіна, 20
— ЕЮФ «Епрайс<Консул».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву про підсумки

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомості

З метою приватизації
Конкурс відбувся 01.10.2004.
Нежитлові приміщення площею 835,9 м2 за адресою: м. Київ, вул. Мало�

підвальна, 13, літ. А. Переможець — ТОВ «Рембуд».
Нежитлові приміщення площею 339,4 м2 за адресою: м. Київ, вул. Мало�

підвальна, 13, літ. Б. Переможець — ТОВ «Рембуд».
Конкурс відбувся 08.10.2004.
Нежитлові приміщення площею 68,25 м2 за адресою: м. Київ, вул. Гонча�

ра, 38, літ. А. Переможець — ТОВ «ПІК».

Нежитлові приміщення площею 1 044,5 м2 за адресою: м. Київ, вул.
Сімферопольська, 13а. Переможець — ТОВ «Роял Бізнес Систем».

Нежитлові приміщення площею 431,0 м2 за адресою: м. Київ вул. Старо�
вокзальна/Жилянська, 13/146, літ. А, А2 — ЗАТ «ЮСА».

Нежитлові приміщення площею 174,9 м2 за адресою: м. Київ, вул. Прирі�
чна, 11, літ. А. Переможець — ТОВ «Експерт».

Нежитлові приміщення площею 125,8 м2 за адресою: м. Київ, просп. Пра�
вди, 66а, літ. А. Переможець — «Галс».

Нежитлові приміщення площею 455,1 м2 за адресою: м. Київ, вул. Прирі�
чна, 11, літ. А. Переможець — ДМНВП «КОЛО».

Нежитлові приміщення площею 215,6 м2 за адресою: м. Київ, просп.
Г. Сталінграда, 39а. Переможець — ПП «Юрікон».

Нежитлові приміщення площею 92,3 м2 за адресою: м. Київ, вул. Приозе�
рна, 2, літ. А. Переможець — ПП «Зорі України».

Нежитлові приміщення площею 174,6 м2 за адресою: м. Київ вул. Кудряв�
ська, 23, літ. Г.Переможець — ТОВ «Стрілець».

Нежитлові приміщення площею 154,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. М. Жи�
томирська, 20, літ. Е. Переможець — ТОВ «НІБ».

Нежитлові приміщення площею 118,1 м2 за адресою: м. Київ, вул. Хреща�
тик, 50г. Переможець — ПП «Дуант».

Нежитлові приміщення площею 681,3 м2 за адресою: м. Київ, пров. Яро�
славський, 1/3, літ. А. Переможець — ЗАТ ТД «Ріелтер — Україна».

Конкурс відбувся 15.10.2004.
Нежитлова будівля площею 74,6 м2 за адресою: АРК, м. Алупка, вул. Ка�

лініна, 11. Переможець — ПП «Таврида Експерт».
Нежитлова будівля площею 393,3 м2 за адресою: АРК, м. Алупка, вул. Ял�

тинська, 27, к. 6, к. 7. Переможець — ПП «Таврида Експерт».
Нежитлова будівля площею 1 373,5 м2 за адресою: АРК, м. Алупка, Сева�

стопольське шосе, 8, к.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. Переможець — ПП
«Таврида Експерт».

Нежитлова будівля площею 127,6 м2 за адресою: АРК, м. Алупка, Севас�
топольське шосе, 8, к. 11, літ. Б. Переможець — ТОВ «МБЦ».

Нежитлова будівля площею 255,0 м2 за адресою: АРК, м. Алупка, вул. Ял�
тинська, 27, к. 27�1, літ. Б. Переможець — ТОВ «МБЦ».

нежитлова будівля площею 308,4 м2 за адресою: АРК, м. Алупка, вул. Ял�
тинська, 27, к. 27. Переможець — ТОВ «МБЦ».

Нежитлові приміщення площею 344,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Порика,
13, літ. А. Переможець — ТОВ «Юрекс».

Нежитлові приміщення площею 499,31 м2 за адресою: м. Київ, вул. Прирі�
чна, 11, літ. А. Переможець — ДМНВП «КОЛО».

Нежитлові приміщення площею 619,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. Черво�
ноармійська, 102, літ. У. Переможець — ТОВ «Ай.Ел.Ай.».

Нежитлові приміщення площею 343,6 м2 за адресою: м. Київ, вул. Приозе�
рна, 2, літ. А.Переможець — ТОВ «Експерт».

Конкурс відбувся 15.10.2004.
Цілісний майновий комплекс — заводу «Побутмаш» за адресою: м. Київ,

вул. Кіровоградська, 38/58. Переможець — «УУТБ».
Пакет акцій — ТОВ «Станколіс», що належить державі (49%). Переможець

— ТОВ «Науково<дослідний і проектно<технологічний центр».

ИНФОРМАЦИЯ
Регионального отделения ФГИУ по г. Севастополю об итогах

конкурсов по отбору субъектов оценочной деятельности,
привлеченных к проведению независимой оценки

1. Комплекс зданий, строений, оборудования и инженерных сетей стади�
она «Чайка», г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 20. Победитель —
частное предприятие «Консалтинговая фирма «Эдвайс».

2. Отдельно стояще здание магазина, г. Севастополь, с. Полюшко, ул.
Гагарина, 57. Победитель — частное предприятие «Конэкс<Эксперт».

3. Отдельно стоящее здание магазина, г. Севастополь, с. Полюшко, ул.
Евпаторийская, 2. Победитель — частное предприятие «Конэкс<Эксперт».

4. Отдельно стоящее здание магазина, г. Севастополь, с. Орловка, ул.
Приморская. Победитель — ЗАО «Республиканский учебный центр».

5. Отдельно стоящее здание магазина, г. Севастополь, с. Вишневое, ул. Ка�
чинская, 39в. Победитель — частное предприятие «Даинна<Крым<Консалтинг».

6. Отдельно стоящее здание магазина, г. Севастополь, с. Черноречье, ул.
Межгорская, 21. Победитель — частный предприниматель Шаруба М. А.

7. Отдельно стоящее здание магазина, г. Севастополь, с. Черноречье, ул.
Магистральная, 7. Победитель — частный предприниматель Шаруба М. А.

8. Здание магазина № 88, г. Севастополь, ст. Верхнесадовое, ул. Локомо�
тивная, 29б. Победитель — ЗАО «Республиканский учебный центр».

9. Двухэтажное здание столовой и магазина, г. Севастополь, ул. Героев
Севастополя, 12а. Победитель — частное предприятие «УВитал».

10. Здание кафе «Турист». г. Севастополь, ул. Севастополь, ул. Вокзаль�
ная, 15. Победитель — частное предприятие «Конэкс<Эксперт».

11. Целостный имущественный комплекс «Учебно�производственные ма�
стерские Министерства образования и науки Украины», г. Севастополь, ул.
Гоголя, 14. Победитель — частное предприятие «УВитал».

12. Нежилые помещения (обувная мастерская), г. Севастополь, пр. Гене�
рала Острякова, 52. Победитель — частный предприниматель Шаруба М. А.

13. Здание недействующей бани�сауны, г. Севастополь, ул. Большевист�
ская, 52. Победитель — частный предприниматель Шаруба М. А.

ІНФОРМАЦІЯ
Північно$Донецького представництва ФДМУ країни у

м. Краматорську про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що підлягають приватизації

Переможцем конкурсу визнано:
по нежитловому вбудованому приміщенню державної власності (майстерні

по ремонту взуття), розташованому за адресою: Донецька обл., м. Крама�

торськ, вул. Шкільна, 1, площа 7,3 м2 — Краматорське відділення Донецької
торгово<промислової палати;

нежитловому вбудованому приміщенню державної власності (майстерні
по ремонту взуття), розташованому за адресою: Донецька обл., м. Крама�
торськ, вул. Шкільна, 1, площа 6,8 м2 — Краматорське відділення Донецької
торгово<промислової палати;

вбудованому нежитловому приміщенню державної власності майстерні
годинників, розташованому за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул.
Леніна, 11, площа 62,9 м2 — Краматорське відділення Донецької торгово<
промислової палати.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області про підсумки

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації

Конкурс відбувся 14.10.2004.
1. Група А — спорткомплекс (недіючий), що знаходиться на балансі ВАТ

«НДІСЛ». Місцезнаходження об’єкта: 65031, м. Одеса, вул. Хімічна, 2.
Переможцем визнано — ТОВ «Регіональне агентство оцінки».
2. Група А — виставковий зал (недіючий павільйон�музей), що знаходить�

ся на балансі ВАТ «НДІСЛ». Місцезнаходження об’єкта: 65031, м. Одеса, вул.
Хімічна, 2.

Переможцем визнано — ТОВ «Регіональне агентство оцінки».
3. Група Д — незавершене будівництво школи на 366 учнів, що знаходить�

ся на балансі СТОВ «Україна». Місцезнаходження об’єкта: 67640, Одеська
обл., Біляївський район, с. Градениці.

Переможцем визнано — ТОВ «Евроконсалт».
4. Група Д — незавершене будівництво 120�квартирного житлового буди�

нку, що знаходиться на балансі ВАТ «Ізмаїльська виробничо�комерційна фі�
рма «Істр». Місцезнаходження об’єкта: 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул.
Локомотивна.

Переможцем визнано —  ТОВ «Регіональне агентство оцінки».
5. Група Д — незавершене будівництво дитячого садка, що знаходиться на

балансі СТОВ «Нерубайське». Місцезнаходження об’єкта: 67661, Одеська
обл., Біляївський район, с. Нерубайське.

Конкурс не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному відділенні
ФДМУ по Тернопільській області 08.10.2004, з відбору суб’єктів

оціночної діяльності
Переможцем конкурсу по п’яти об’єктах незавершеного будівництва, що

знаходяться на балансі Борщівської філії Товстенського професійного ліцею:
навчальний корпус з переходом і трансформаторна підстанція, гуртожиток,
20, які знаходяться за адресою: вул. Ст. Бандери, м. Борщів Тернопільської
обл. та цілісному майновому комплексу — Тернопільська обласна виробнича
біологічна лабораторія, що знаходиться за адресою: вул. Бригадна, 14, м.
Тернопіль, визнано — ТОКП «Експерт».

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені для:
 визначення  вартості внеску держави до статутного фонду го$

сподарського товариства ( право користування майном Львівсь$
кого державного ювелірного заводу);

визначення ринкової вартості державного пакета акцій ЗАТ
«ОТІС»  у кількості 316 747 штук загальною номінальною вартіс$
тю 15 837,35 тис. грн, що становить 46,75% статутного фонду
товариства, для проведення його продажу за грошові кошти;

визначення ринкової вартості державного пакета акцій ЗАТ
Український Банк Міжнародного Співробітництва «Інвест$
Кривбас Банк»  у кількості 85 штук, що становить 0,42% статутно$
го фонду товариства, для проведення його продажу за грошові
кошти.

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки  майна, затвер<
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003  №1891.

1. Майно Львівського державного ювелірного заводу.
Місцезнаходження: 79000, м. Львів, вул. Академіка Підстригача, 2; тел.

63�24�72, тел./факс: 63�31�18.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості внеску дер�

жави до статутного фонду господарського товариства у вигляді права ко�
ристування майном.

Галузь народного господарства, вид діяльності: виробництво і збут юве�
лірних виробів.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком,
шт.: адміністративних та виробничих приміщень — 8, обладнання — 330,
автомобілів — 17.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
30.09.2004,тис.грн: 7 059,0;

у тому числі: адміністративних та виробничих приміщень — 2 972,0;
обладнання — 3 827,0; автомобілів — 189,0; нематеріальних активів —
71,0.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,—  немає.
Дата оцінки: 31.10.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер�

дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891.
 2.   Державний пакет акцій ЗАТ «ОТІС».
Місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32,
 тел. 490�85�00, тел./факс  490�85�01.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості

державного пакета акцій ЗАТ «ОТІС»  у кількості 316 747 штук загальною
номінальною вартістю 15 837,35 тис. грн, що становить 46,75% статут�
ного фонду товариства, для проведення його продажу за грошові кошти.

Галузь народного господарства, вид діяльності: комунальне господарство.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
основних засобів — 5 270, незавершеного будівництва — 1, нематеріаль�

них активів — 1 036.
Балансова залишкова вартість станом на 30.09.2004, тис. грн.:
основних засобів — 16 691,0; незавершеного будівництва — 80,0; немате�

ріальних активів — 678,0.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,—  немає.
Дата оцінки: 31.10.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891.
3.   Державний пакет акцій ЗАТ Український Банк Міжнародного

Співробітництва «Інвест$Кривбас Банк».
Місцезнаходження: 50014, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., вул. На�

рвська, 11а, тел. (056) 440�31�06, тел./факс  440�06�05.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості дер�

жавного пакета акцій ЗАТ Український Банк Міжнародного Співробітництва
«Інвест�Кривбас Банк»  у кількості 85 штук, що становить 0,42% статутного
фонду товариства, для проведення його продажу за грошові кошти.

Галузь народного господарства, вид діяльності: комерційний банк.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:
основних засобів — 522, нематеріальних активів — 10.
Розмір статутного фонду господарського товариства, тис. грн.: 20 141,0.
Балансова залишкова вартість станом на 30.09.2004, тис. грн.:
основних засобів — 3 170,396; нематеріальних активів — 122,921.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —  немає.
Дата оцінки: 31.10.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвердже�

ною постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від�

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом  Фонду державного майна України 25.11.2003 № 2100
і зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має під�

тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві�
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими від�
повідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
19.12.01 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.01 за
№ 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки май�
на, зокрема, подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх
особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди

оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності,
до виконання робіт з оцінки майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаної  з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності,
або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносин�
ах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють  на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності , виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та  профе�
сійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення пра�
ктичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спе�
ціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна
України  конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції
та підтвердних документів.  До підтвердних документів належать: заява на
участь у конкурсі ( за встановленою формою); копія установчого докумен�
та претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють
у штатному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами
(у тому числі тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’�
єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо�
бистого  досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і
має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду
державного майна України (вул. Кутузова ,18/9, кімната 504)  до 18.00
 4 листопада 2004 року.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно
зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Перепустки  до загального відділу Фонду державного майна України
видаються по вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1.

Телефон для довідок 200�36�36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України 10

листопада 2004 року о 15.00.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду приватизації комунального майна Подільського району

м. Києва про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки

об’єктів комунальної власності Подільського району,
розташованих за адресами:

№         Загальна
пор.

Назва об’єкта Адреса
          площа м2

1. Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Волоська, 36/38, літ. Б 25,9
2. Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Борисоглібська/Братська,

10/10, літ. А 73,1
3. Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Щекавицька, 51, літ. А 75,9
4. Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Введенська, 4, літ. А 500,6
5. Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Спаська, 8, літ. А 304,4
6. Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Сагайдачного, 14, літ. В 194,3
7. Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Галицька, 16, літ. А 82,0
8. Нежитлове приміщення м. Київ, просп. Правди, 80, літ. А 553,0

На участь у конкурсі претендентам потрібно подати такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого

документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра�
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та під�
писання звіту про оцінку; 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; копію сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного май�
на України; інформацію про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досві�
ду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково за�
лучаються ним з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна то�
що); конкурсна пропозиція претендента (подається у запечатаному конверті
і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт).

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

Документи приймаються до 10.00 5.11.2004.
Конкурс відбудеться 11.11.2004 о 10.00 в Фонді приватизації ко$

мунального майна за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 42/48. Те$
лефон для довідок 417$74$62.
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та друкується мовою оригіналу.
 Її розміщення в інших засобах масової
інформації чи передрук можливі лише з

письмового дозволу Фонду державного майна
України із зазначенням номера

 й дати видачі дозволу.

16 27 жовтня 2004 року № 42(330)

Д О  В І Д О М А
Доповнення до Переліку   об’єктів груп В, Г (крім АПКУ), які
підлягають  підготовці до продажу в 2004 році за участю

працівників регіональних відділень ФДМУ*

ГРУПА В

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
1094 Міністерство палива та енергетики України

Цілісний майновий комплекс ЦЗФ «Узлівська»

ГРУПА Г

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
1094 Міністерство палива та енергетики України

Цілісний майновий комплекс ЦЗФ «Комсомольська»

Доповнення до Переліку об’єктів агропромислового
комплексу, які підлягають підготовці до продажу в

2004 році за участю працівників Департаменту з питань
підготовки об’єктів до приватизації та реформування

власності центрального апарату ФДМУ*

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
8164 Корпорація «Украгропромбуд»

25496769 Державне підприємство «Вінелеваторбуд»

Доповнення до Переліку об’єктів агропромислового
комплексу, які підлягають підготовці до продажу в 2004

році за участю працівників регіональних відділень ФДМУ*

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
8164 Корпорація «Украгропромбуд»

24068221 Державне підприємство «Донецька госпрозрахун�
кова електромонтажна дільниця»

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
8164 Корпорація «Украгропромбуд»

05396095 Коростишівське автотранспортне підприємство
№ 0652

05517222 Коростишівський сільський будівельний комбінат

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
8164 Корпорація «Украгропромбуд»

13582400 Державне підприємство «Спеціалізована пересувна
        механізована колона № 542»

М. КИЇВ
8164 Корпорація «Украгропромбуд»

21609886 Державне підприємство «Виробнича фірма
«Агроцентенерго»

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
8164 Корпорація «Украгропромбуд»

16393585 Державне підприємство «Пусконалагоджувальне
управління»

22200283 Державне підприємство «Управління по будівництву
і соціальному розвитку»

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
8164 Корпорація «Украгропромбуд»

23272126 Державне підприємство «Львівський учбово�
виробничий комбінат»

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
8164 Корпорація «Украгропромбуд»

14120437 Спеціалізована пересувна механізована
колона № 560

* Затверджено наказом ФДМУ від 20.10.2004 № 2210

Інформація про продаж пакета акцій відкритого акціонерного товариства за грошові кошти  на Кримській філії
Української фондової біржі,  м. Сімферополь.  Аукціонні торги 07.12.2004

Місце проведення торгів: Кримська філія Української фондової біржі, 95000, м. Сімферополь, вул. Р. Люксембург, 8, телефон для довідок (0652) 54$58$39.
Дата проведення торгів: 07.12.2004. Початок торгів о 12.00. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

2606072 ВАТ «ТУРИСТСЬКО�ОЗДО�
РОВЧИЙ КОМПЛЕКС «СУДАК»

98000, АВТОНОМНА РЕСПУБ�
ЛІКА КРИМ, м. СУДАК, вул.
ЛЕНІНА, 89
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САНАТОРНО�КУРОРТНІ ПО�
СЛУГИ

ІІ НАУКОВО$ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В РИНКОВИХ УМОВАХ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНИХ

НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ  УКРАЇНИ ДО 2011 РОКУ»

Мета проведення конференції полягає в узагальненні су�
часних тенденцій соціально�економічного розвитку Украї�
ни та світового досвіду управління економікою в ринкових
умовах; оцінці позитивних та негативних чинників щодо за�
безпечення високих темпів економічного зростання; визна�
ченні пріоритетів щодо інноваційно�інвестиційного забез�
печення розвитку економіки, механізмів грошово�
кредитного регулювання, соціального захисту, мотивації
становлення потужного середнього класу та розбудови Укра�
їни як держави�лідера.

У межах конференції  передбачається проведен$
ня круглих столів з проблем тематики конферен$
ції:

вдосконалення державного управління економікою;

роль профспілок у вирішенні соціально�економіч�
них проблем сьогодення;

лідери економіки: як ними стати та як  утримати лі�
дируючі позиції.

Конференція  відбудеться 17 листопада 2004 р. в Києві, в приміщенні Федерації профспілок України
(майдан Незалежності, 2).
Про Вашу згоду взяти участь у конференції просимо повідомити оргкомітет до 31 жовтня
за адресою: 01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, офіс 603, 640; або 01015, Київ$15, п/с 100.
Телефони оргкомітету: 239$10$55, 296$95$49, 269$30$35, 296$98$67, 296$96$13.

Запрошуємо представників органів законодавчої та виконавчої влади, державних та регіональних адміністрацій, міжнаро<
дних представництв в Україні, керівників підприємств різних форм власності, науковців, представників фондів сприяння
підприємництву, засобів масової інформації, заінтересованих  осіб взяти участь у ІІ Науково<практичній конференції.

Організатори:
Фонд державного майна України; Федерація професійних спілок України; Міністерство економіки та з питань європей�
ської інтеграції України; Асамблея ділових кіл; Спілка акціонерів України; Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку; Торгово�промислова палата України; Науково�дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з пи�
тань європейської інтеграції України; Інститут соціального іміджмейкингу; Міжнародна спілка іміджмейкерів;

Завдяки тісній плідній співпраці Спілки акціонерів України,
Фонду державного майна України і НДЕІ Міністерства еконо�
міки та з питань європейської інтеграції України реалізовано
проект загальнонаціонального значення — підготовлено до дру�
ку «Словник акціонера» (4500 термінів і понять, що вжи$
ваються у чинному законодавстві України).

Це перше в Україні науково�практичне довідкове видан�
ня, у якому шляхом опрацювання більше 20 тисяч законо�
давчо�нормативних джерел (закони України, укази Пре�
зидента України, кодекси, нормативно�правові акти Вер�
ховної Ради України та Кабінету Міністрів України, відомчі
акти з питань акціонування й корпоративного управління)
систематизовано практично всю вживану юридичну тер�
мінологію з цього предмета, а у випадках, коли її не введе�
но в обіг, подано й відповідне (нове) тлумачення. Отже,
книга буде однаково корисною як для широкого кола рядо�

вих акціонерів, так і для керівників акціонерних товариств,
менеджерів інвестиційних компаній, фондів і довірчих то�
вариств, які володіють пакетами акцій, фахівців корпора�
тивного управління різних рівнів, ділової й політичної еліти.

Уже наприкінці четвертого кварталу 2004 р. «Словник
акціонера» побачить світ у Видавничому Домі «КОРПОРА�
ЦІЯ».

Зважаючи на обмежений тираж, радимо в оптимальні
строки розглянути питання  щодо передплати цього безпе�
речно корисного й потрібного для службового користуван�
ня видання із позначкою «За книгу «Словник акціонера».

Банківські реквізити Спілки акціонерів України:
п/р № 2600507919 в АКБ «Ажіо» у м. Києві, МФО 300175,

код за ЗКПО 26079536.
За додатковою інформацією слід звертатися за те$

лефонами: 296$96$13, 239$10$55, 269$30$35.

СЛОВНИК  АКЦІОНЕРА

Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

головного спеціаліста — завідувача сектором оцінки
державного майна (експерта$оцінювача)

Вимоги до кандидата: вища освіта, вміння працювати за
персональним комп’ютером, мати не менш, ніж 3 роки до�
свіду практичної діяльності з оцінки майна.

Заяви для участі в конкурсі приймаються протягом міся�
ця з дня опублікування оголошення.

Додаткову інформацію щодо подання для участі в конкурсі
необхідних документів, відомості про функціональні обов’яз�
ки та інше можна отримати за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9/810, тел. 4�54�81.

Фонд державного майна України
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

голови правління ВАТ «Кварцсамоцвіти»
Вимоги до кандидатів: вища освіта, досвід практичної ро�

боти на керівних посадах не менше 5 років.
Для участі в конкурсі подаються: заява про участь в конкур�

сі; заповнений у встановленому порядку особовий листок з
обліку кадрів з наклеєною фотокарткою; автобіографія; копії
документів про освіту; план роботи на посаді голови правлін�
ня ВАТ; програма поліпшення фінансово�економічного стану
ВАТ або програма виходу з кризового стану; листи�подання з
організацій, які рекомендують учасника (у разі їх наявності).

Документи приймаються протягом 30 днів з дати ого$
лошення конкурсу за адресою: 01133, м. Київ, вул. Ку$
тузова,18/9. Тел. 296$53$96.

Остерська квартирно$експлуатаційна частина району
Північного оперативного командування Міністерства оборони

України проводить конкурс  на право укладення договорів
оренди  нерухомого військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: Остерська
КЕЧ району Північного ОК, адреса: 17024, Чернігівська обл., Козелецький
р�н, с. Десна, вул. Ювілейна, 3.

Назва об’єктів і їх місцезнаходження: нежитлові приміщення зага$
льною площею 100 м2  центрального теплового пункту буд. № 317 за
генпланом (1960 р. побудови) у с. Десна;

нежитлові приміщення загальною площею 20 м2  гуртожитку буд.
№ 662 за генпланом (1976 р. побудови) у с. Десна; вул. І. Франка, 44а.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів: виконання
капітального та поточного ремонтів нерухомого військового майна за раху�
нок власних коштів орендаря; сплата орендної плати, визначеної згідно з
чинним законодавством та комунальних послуг в повному обсязі.

Телефон для довідок: 04646 46�2�16.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ  по Київській області про

проведення конкурсу на право укладення договору оренди
державного майна (будівель, споруд, обладнання

та устаткування)
Назва об’єкта оренди: будівля автостанції «Володимирська» площею

412,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Київ, вул. Володимиро�Либідська, 25.
Запропонований розмір місячної орендної плати — 3 908,35 грн. (без ПДВ).
Основні вимоги конкурсу: пропозиція щодо збільшення суми місячної

орендної плати; строк оренди на один рік; утримання об’єктів відповідно до
санітарно�екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охо�
рони праці; обов’язкове відшкодування витрат за проведення експертної
оцінки; проведення ремонту об’єкта оренди; підтримання належних умов
експлуатації та технічного  стану об’єкта оренди.

Для участі у конкурсі претендент подає:
лист�заяву; бізнес�план; конкурсні пропозиції щодо об’єктів, які учас�

ник конкурсу бажає взяти в оренду; відомості про претендента; додаткові
зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.

Конкурс буде проведено через 30 днів після опублікування ін$
формації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 01196, м.
Київ, пл. Лесі Українки, 1 (кімн. 908).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі — за 5 днів до про�

ведення конкурсу. Заяви приймаються за адресою: 01196, м. Київ, пл. Ле�
сі Українки, 1. Довідки  за телефоном  296�84�78.

В інформаційному повідомленні Фонду майна Автономної Республі�
ки Крим про проведення повторного конкурсу з продажу об’єкта групи
Е — пакета акцій у розмірі 52,8% статутного фонду ЗАТ «Сімфе$
ропольський машинобудівний завод «Прогрес», опублікованому
у газеті «Відомості приватизації» від 29 вересня 2004 року № 38 (326) на
стор. 11, пункт 11 слід читати:

«Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 50 календарних днів після опу$

блікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за
адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17,
Фонд майна Автономної Республіки Крим».  Далі за текстом.


