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Конкурс з відбору реєстраторів для ведення реєстрів власни�
ків акцій акціонерних товариств, у статутних фондах яких держа�
вна частка становить більше ніж 50 відсотків, проводиться відпо�
відно до Положення про умови та порядок проведення Фондом
державного майна України конкурсу з відбору реєстраторів для
ведення реєстрів власників акцій акціонерних товариств, у стату�
тних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 від�
сотків, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 24.06.2004 №1236 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19 серпня 2004 р. за №1030/9629.

Конкурс проводиться окремо для акціонерних товариств, управ�
ління корпоративними правами держави яких здійснює центра�
льний апарат ФДМУ, та для акціонерних товариств, управління
корпоративними правами держави яких здійснюють регіональні
відділення ФДМУ, що згруповані за територіальними ознаками.

Претендентами на участь у конкурсі можуть бути юридичні осо�
би, які створені відповідно до Господарського кодексу України,
Закону України «Про господарські товариства» у формі госпо�
дарських товариств та відповідають таким вимогам:

діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних па�
перів передбачена статутом претендента;

діяльність щодо ведення реєстрів власників іменних цінних па�
перів для реєстратора є виключним видом його діяльності, який
не може поєднуватися з іншими видами діяльності, крім депози�
тарної;

наявність ліцензії на здійснення професійної діяльності на ри�
нку цінних паперів — діяльності щодо ведення реєстру власників
іменних цінних паперів;

відповідність ліцензійним умовам, передбаченим для цього
виду професійної діяльності на ринку цінних паперів, зокрема:
серед засновників (акціонерів, учасників) реєстратора частка про�
фесійного учасника ринку цінних паперів не повинна бути більше
ніж 10 відсотків; орган державної влади, центри сертифікатних
аукціонів та їх правонаступники не є засновниками реєстратора;
емітент, реєстр власників іменних цінних паперів якого веде цей
реєстратор, не є засновником та учасником реєстратора (прямо
чи опосередковано);

відсутність у володінні реєстратора та його учасника (прямо чи
опосередковано) акцій тих емітентів, реєстр власників яких веде
цей реєстратор;

наявність необхідної кількості сертифікованих фахівців реєст�
ратора (не менше трьох фахівців), уключаючи керівника, досвід
роботи яких на ринку цінних паперів щодо цього виду діяльності
становить не менше п’яти років;

наявність комп’ютерного та телекомунікаційного обладнання та
необхідних приміщень для здійснення реєстраторської діяльності;

досвід діяльності реєстратора на ринку цінних паперів — не
менше п’яти років;

відсутність порушень законодавства про цінні папери з боку
реєстратора протягом строку дії ліцензії на здійснення профе�
сійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності щодо ве�
дення реєстрів власників іменних цінних паперів.

До участі в конкурсі з відбору реєстраторів для ведення реєст�
рів власників акцій акціонерних товариств, управління корпора�
тивними правами держави яких здійснює центральний апарат
ФДМУ, допускаються ті претенденти, чиє місцезнаходження ви�
ключно в місті Києві.

При визначенні переможця конкурсу комісією також враховують�
ся такі показники діяльності претендентів: результати фінансово�
господарської діяльності, тарифи на оплату послуг щодо ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, характер порушень на
ринку цінних паперів, кількість реєстрів акціонерів, ведення яких
здійснює реєстратор та кількість відкритих особових рахунків у цін�
них паперах, розгалуженість мережі структурних підрозділів.

Для участі в конкурсі претенденти подають до Фонду держав�
ного майна України:

заяву на участь у конкурсі, підписану керівником юридичної
особи та скріплену печаткою, із зазначенням повної та скороченої
назв претендента, реквізитів (місцезнаходження, ідентифікацій�
ний код за ЄДРПОУ, телефон, телефакс);

документ, що засвідчує повноваження представника юридич�
ної особи;

копії установчих документів, засвідчені нотаріально;
копії свідоцтва про державну реєстрацію товариства та довід�

ки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ), засвідчені нотаріально;

копію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів — діяльності щодо ведення реєстру власників імен�
них цінних паперів реєстраторами, засвідчену нотаріально;

копії всіх ліцензій, діючих на дату подачі документів, засвідчені
нотаріально, або довідку про їх відсутність;

копії балансу підприємства та звіту про фінансові результати
станом на початок року і останню звітну дату;

 довідку про склад засновників (акціонерів, учасників) реєст�

ратора, складену згідно з додатками 7, 8 Ліцензійних умов про�
вадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, за�
тверджених наказом Державного комітету України з питань регу�
ляторної політики та підприємництва та рішенням Державної ко�
місії з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2001 №49/60;

 довідку про відсутність у власності реєстратора та його учас�
ника (прямо чи опосередковано) акцій тих емітентів, реєстр вла�
сників яких веде цей реєстратор, складену згідно з додатком 9
Ліцензійних умов;

 довідку про наявність сертифікованих фахівців (не менше трьох
осіб), уключаючи керівника, досвід роботи яких на ринку цінних
паперів щодо цього виду діяльності становить не менше п’яти
років, що повинно бути підтверджено завіреними копіями серти�
фікатів та трудових книжок, складену згідно з додатком 4 Ліцен�
зійних умов;

довідку про досвід діяльності реєстратора на ринку цінних па�
перів — не менше п’яти років;

довідку про наявність або відсутність філій (інших відокремле�
них підрозділів), складену згідно з додатком 3 Ліцензійних умов;

інформацію про наявність приміщення для здійснення діяль�
ності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів, а
також комп’ютерного та комунікаційного обладнання, відповідно�
го програмного забезпечення, необхідного для здійснення дія�
льності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

довідку стосовно тарифів на оплату послуг, що надаються емі�
тентам та зареєстрованим особам, на дату подання заяви, яка
обов’язково повинна включати вартість таких операцій: відкрит�
тя рахунків емітенту, відкриття особових рахунків власників за
результатами приватизації або первинного розміщення (із роз�
рахунку на одного акціонера), видача емітенту реєстру у паперо�
вій формі (при повторних або термінових запитах), проведення в
реєстрі результатів корпоративних операцій емітента (анулюван�
ня, зміна номіналу, конвертація акцій і т. п. із розрахунку на одного
акціонера), відкриття особового рахунку зареєстрованої особи
(для юридичної та фізичної особи), проведення у реєстрі опера�
цій переходу прав власності на цінні папери, коригування відомо�
стей про акціонера (паспортних даних) у системі реєстру, видача
власникам повторних виписок з реєстру акціонерів;

довідку про наявність всіх порушень законодавства про цінні
папери протягом строку здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів (із зазначенням характеру кожного пору�
шення та застосованих санкцій);

перелік емітентів, ведення реєстрів акціонерів яких здійснює
реєстратор, в якому вказати кількість відкритих особових рахун�
ків у цінних паперах по кожному емітенту.

Всі довідки та інформації повинні бути підписані керівником
юридичної особи, скріплені печаткою та не можуть бути більше
двох місяців давності на дату подання заяви.

Конкурсна комісія має право вимагати додаткові дані для уто�
чнення наданої інформації та перевіряти її достовірність.

Всі документи (крім заяви на участь у конкурсі та документу, що
засвідчує повноваження представника юридичної особи) пода�
ються в одному пакеті з написом «На конкурс з відбору реєстра�
торів для ведення реєстрів власників акцій акціонерних това�
риств, управління корпоративними правами держави яких здій�
снює центральний апарат ФДМУ» в двох запечатаних конвертах,
а саме: один конверт з оригінальними документами, а другий
конверт — з пакетом ксерокопій цих документів.

Документи з проведення конкурсу подаються до Фонду дер�
жавного майна України і реєструються у секретаря конкурсної
комісії Холіної Лариси Миколаївни за датою їх надходження в
присутності претендента за адресою: 01133, м. Київ, вул. Куту�
зова, 18/7, кімн. 612/2 (з 9.00 до 18.00).

Телефони для довідок: 290�62�40, 200�36�18, 294�91�98.
Кінцевий термін прийняття документів на участь у конкурсі —

18.00 2 грудня 2004 року.
Конкурс з відбору реєстраторів для ведення реєстрів вла8

сників акцій акціонерних товариств, управління корпоратив8
ними правами держави яких здійснює центральний апарат
ФДМУ, відбудеться на засіданні конкурсної комісії у Фонді
державного майна України 3 грудня 2004 року о 10.00 за ад8
ресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303.

На цьому засіданні комісією розглядаються заяви на участь у
конкурсі, здійснюється розкриття конвертів та опис поданих пре�
тендентами документів. У разі необхідності отримання додатко�
вої інформації про претендента комісія має право заслухати його
на засіданні. На наступному засіданні комісія визначає перемож�
ців. Засідання комісії є закритими.

Рішення комісії оформлюється протоколом за підписом усіх чле�
нів комісії, присутніх на засіданні, і затверджується Головою ФДМУ.

Затверджений протокол є підставою для укладання договору
на ведення реєстру власників акцій акціонерних товариств, у ста�
тутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 від�
сотків, між реєстратором та емітентом, що призначається Фон�
дом державного майна України.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про оголошення конкурсу з відбору реєстраторів

для ведення реєстрів власників акцій акціонерних товариств, управління
корпоративними правами держави яких здійснює центральний апарат ФДМУ
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ПАКЕТИ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1. Положення про порядок проведення

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

Центральний  апарат Фонду державного майна
України

Код за ЄДРПОУ Назва ВАТ                Розмір пакета, %

00152365 Азовські мастила і оливи 92,41
20366855 Авіаційна компанія Мегалайн 65,10

Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області

00236079 Макошинський завод «Сільгоспмаш» 95

Фонд державного майна України пропонує потенційним по�
купцям взяти участь у розробці умов продажу пакетів акцій
зазначених підприємств на конкурсі.

Свої пропозиції надсилайте за адресами: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, Управління конкурсного продажу.

Телефони для довідок: (044) 296�59�77, 200�33�53, факс
200�36�16;

14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Телефон для довідок (0462) 7�99�01, факс (0462) 17�53�39.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про визнання повторного конкурсу з продажу пакета

акцій ВАТ «Вінницький інструментальний завод»
таким, що не відбувся

Регіональне відділення підбило підсумки конкурсу з про�
дажу пакета акцій ВАТ «Вінницький інструментальний завод»,
оголошення про який було опубліковано в газеті «Відомості
приватизації» від 22 вересня 2004 року № 37 (325).

Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 222083.
Місцезнаходження ВАТ: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 25.
Кількість акцій, запропонованих для продажу: 54 616 422

шт., що  становить 25,002% статутного фонду ВАТ.
Номінальна вартість акції: 0,01 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 382 315 грн.

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

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Вбудоване приміщення в цокольному поверсі площею 25,3
м2 за адресою: м. Горлівка, вул. Безсонова, 42. Об’єкт прива�
тизовано фізичною особою за 1 669,20 грн., у т. ч. ПДВ —
278,20 грн.

Вбудоване приміщення площею 104,3 м2 за адресою: м.
Горлівка, вул. Ізотова, 8. Об’єкт приватизовано фізичною осо�
бою за 14 657,16 грн., у т. ч. ПДВ — 2 442,86 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля універмагу «Центральний» за адресою: м. Сєверо�

донецьк, просп. Гвардійський, 42. Об’єкт приватизовано юри�
дичною особою за 1 798 003,20 грн., у т. ч. ПДВ — 299 667,50 грн.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення філії АКАБ «Україна» (частина при�

міщення контори СТОВ «Родина») за адресою: Баштанський
район, с. Привільне, вул. Леніна, 14. Об’єкт приватизовано
юридичною особою за 3 796,80 грн., у т. ч. ПДВ — 632,8 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення магазину загальною площею 115,6 м2 за ад�

ресою: м. Лохвиця, вул. К. Маркса, 26. Об’єкт приватизовано
фізичною особою за 6 672,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 120,00 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину № 45 площею 90,3 м2 за адресою: Калан�

чацький район, с. Червоний Чабан, вул. Привокзальна (ст.
Вадим). Об’єкт приватизовано фізичною особою за 9 506,40
грн., у т. ч. ПДВ — 1 584,40 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення площею 198,96 м2, що знаходяться

на балансі Черкаського державного житлово�побутового
підприємства «Житлосервіс», за адресою: м. Черкаси, вул.
Леніна, 31. Об’єкт приватизовано юридичною особою за
297 360,00 грн., у т. ч. ПДВ — 49 560,00 грн.

Нежитлові приміщення площею 61,54 м2, що знаходяться на
балансі Черкаського державного житлово�побутового підпри�
ємства «Житлосервіс» і орендуються ТОВ «Престиж», за ад�
ресою: м. Черкаси, вул. Леніна, 31.  Об’єкт приватизовано юри�
дичною особою за 91 920,00 грн., у т. ч. ПДВ — 15 320,00 грн.

м. КИЇВ
Нежитлові приміщення площею 34,10 м2 за адресою: вул.

Прирічна, 21, літ. А. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 44 676,00 грн., у т. ч. ПДВ — 7 446,00 грн.

Нежитлові приміщення площею 54,90 м2 за адресою: вул.
Прирічна, 21, літ. А. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 71 928,00 грн., у т.ч. ПДВ — 11 988,00 грн.

Нежитлові приміщення площею 102,70 м2 за адресою: вул.
Прирічна, 21, літ. А. Об’єкт приватизовано фізичною особою
за 134 556,00 грн., у т. ч. ПДВ — 22 426,00 грн.

Нежитловий будинок загальною площею 653,8 м2 за адре�
сою: бульвар Т. Шевченка, 38/40а, літ. А. Об’єкт приватизо�
вано юридичною особою за 1 929 384,00 грн., у т. ч. ПДВ —
321 564,00 грн.

Нежитлове приміщення, літ. А за адресою: вул. Горького,
19—21. Об’єкт приватизовано юридичною особою за
483 600,00 грн., у т. ч. ПДВ — 80 600,00 грн.

Нежитлове приміщення, літ. А за адресою: вул. Саксаган�
ського/Тарасівська, 63/28. Об’єкт приватизовано юридич�
ною особою за 501 600,00 грн., у т. ч. ПДВ — 83 600,00 грн.

Нежитлове приміщення, літ. А за адресою: вул. Горького,
169. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 131 436,00
грн., у т. ч. ПДВ — 21 906,00 грн.

Нежитлове приміщення, літ. А за адресою: просп. 40�річчя
Жовтня, 102/1. Об’єкт приватизовано юридичною особою за
154 816,00 грн., у т. ч. ПДВ — 25 803,00 грн.

Аукціон
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Споруда фонтану з насосною, що знаходиться на балансі
ЗАТ «Донецькбудтранспостач», за адресою: Першотравне�
вий район, с. Мелекине, вул. Набережна, 16 (територія бази
відпочинку «Чайка»). Об’єкт приватизовано юридичною осо�
бою за 27 495,80 грн., у т. ч. ПДВ — 4 582,63 грн.

Прибудоване приміщення з підвалом загальною площею
1 221,8 м2 за адресою: м. Горлівка, вул. Безсонова, 29. Об’єкт
приватизовано фізичною особою за 76 772,16 грн., у т. ч.
ПДВ — 12 795,36 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів: приміщення кафе «Кондитер�

ське», горок, прилавків, обладнання бару, холодильного при�
лавка за адресою: м. Шепетівка, вул. Заводська, 36а. Об’єкт
приватизовано фізичною особою за 15 721,60 грн., у т. ч.
ПДВ — 2 620,26 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення магазину № 74, що знаходиться на балансі

Шевченківського ДКВПРП Одеської залізниці, за адресою:
м. Сміла, пров. Краснопресненський, 10. Об’єкт приватизо�
вано фізичною особою за 25 620,00 грн., у т. ч. ПДВ —
4 270,00 грн.

Інформацію про підсумки продажу об’єкта малої прива�
тизації по Рівненській області — будівлі та обладнання
магазину № 20 «Універсам», що знаходиться на балансі
відособленого підрозділу «Рівненська АЕС» НАЕК «Енер�
гоатом»(м. Кузнецовськ, мкр�н Будівельників, 49), опублі�
ковану у ВП від 27.10.2004 № 42 (330) на стор. 4, слід чита�
ти під заголовком:

«Приватизовано шляхом продажу на аукціоні».

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Прибудоване нежитлове підвальне приміщення площею
182,0 м2 за адресою: м. Комсомольськ, вул. Леніна, 54.

Прибудоване нежитлове приміщення площею 395,3 м2 за
адресою: м. Комсомольськ, вул. Добровольського, 47.

Будівлі гаражу площею 263,6 м2 за адресою: м. Комсомо�
льськ, вул. Миру, 10.

Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 96,8
м2 за адресою: м. Комсомольськ, вул. Строни, 4.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина приміщень третього поверху адміністративної бу�

дівлі (кімн. 19, 21), що орендуються ПП Плазом О. М. за адре�
сою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 225.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення площею 64,70 м2 за адресою: вул.

Саксаганського, 70.
Нежитлове приміщення площею 42,6 м2 за адресою: вул.

Ульянових, 28.
Нежитлове приміщення площею 138,40 м2 за адресою: просп.

40�річчя Жовтня, 102/1.
Нежитлове приміщення площею 103,50 м2 за адресою: вул.

Ломоносова, 29.
Нежитлове приміщення площею 126,90 м2 за адресою: вул.

Горького, 18.
Нежитлове приміщення площею 88,80 м2 за адресою: вул.

М. Китаївська, 29.
Нежитлове приміщення площею 144,0 м2 за адресою: вул.

Саксаганського, 54/56.
Нежитлове приміщення площею 243,50 м2 за адресою: вул.

Тарасівська, 42.
Нежитлове приміщення площею 107,60 м2 за адресою: вул.

Толстого, 15.
Нежитлове приміщення площею 115,0 м2 за адресою: вул.

Горького, 18.
Нежитлове приміщення площею 240,0 м2 за адресою:  вул.

Володимирська/Толстого, 61/11.

Нежитлове приміщення площею 160,8 м2 за адресою: вул.
Горького, 9.

Нежитлове приміщення площею 150,0 м2 за адресою: вул.
Микільсько�Ботанічна, 3.

Нежитлове приміщення площею 166,80 м2 за адресою: вул.
Жилянська, 55.

Нежитлове приміщення площею 94,10 м2 за адресою: вул.
Саксаганського, 46.

Нежитлове приміщення площею 70,14 м2 за адресою: вул.
Червоноармійська, 46.

Нежитлове приміщення площею 60,0 м2 за адресою: просп.
40�річчя Жовтня, 74.

Нежитлове приміщення площею 171,2 м2 за адресою: вул.
Саксаганського/Паньківська, 70/16.

Нежитлове приміщення площею 158,50 м2 за адресою:  вул.
Заболотного, 48а, блок А.

Нежитлове приміщення площею 115,40 м2 за адресою: вул.
Жилянська, 43.

Нежитлове приміщення площею 168,00 м2 за адресою: пров.
Коломиївський, 18.

Нежитлове приміщення площею 120,0 м2 за адресою: вул.
Горького, 22.

Нежитлове приміщення площею 81,0 м2 за адресою: вул.
Глушкова, 29.

Нежитлове приміщення площею 45,70 м2 за адресою: вул.
Володимирська, 71.

Нежитлове приміщення площею 48,0 м2 за адресою: просп.
40�річчя Жовтня, 17б.

Нежитлове приміщення площею 160,50 м2 за адресою: пр.
Науки, 61.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом викупу
(наказ ФДМУ від 27.10.2004 № 2260)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення аптеки загальною площею

493,4 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Могилів�Подільський
машинобудівний завод ім. С. М. Кірова» і орендується ТОВ
«Поділля�Фарм», м. Могилів�Подільський, вул. Стависька, 65.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення № 69 загальною пло�

щею 89,4 м2, що знаходиться на балансі ЗАТ «Кривбасруд�
буд» і орендується приватним підприємцем Воробйовим
В. Є., м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 49, прим. 69.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове підвальне приміщення ІІІ, літ. А�5, що

знаходиться на балансі ВАТ «Запоріжжяобленерго» і оренду�
ється ТОВ «Авеста», м. Запоріжжя, вул. Одеська/Басейна, 5/6.

Вбудоване нежитлове приміщення № 38 загальною площею
111,1 м2, літ. А�10, що знаходиться на балансі ВАТ «Гамма» і
орендується ТОВ «ТЕКО�ФАРМ», м. Запоріжжя, вул. Козача, 7.

Частини № 14, 15, 151, 16, 161, 17, 27, 28 вбудованого нежи�
тлового приміщення І на першому поверсі житлового будин�
ку, що знаходяться на балансі ВАТ «Запоріжжяобленерго» і
орендуються Адвокатським об’єднанням «Запорізька облас�
на колегія адвокатів», м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 12.

Нежитлове приміщення № 147, літ. А�5, що знаходиться на
балансі ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд» і орендується при�
ватним підприємцем Бобруйко Ольгою Анатоліївною, м. За�
поріжжя, вул. 40 років Радянської України, 41а.

Частини № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13 вбудова�
ного нежитлового приміщення VІІ, літ. А�5, що знаходяться на
балансі ВАТ «Запоріжелектромонтаж» і орендуються приват�
ною фірмою «Елада», м. Запоріжжя, вул. Якова Новицького/
Правди, 11/51.

Нежитлові приміщення ХІV та ХVІІІ, літ. А�5, що знаходяться на
балансі ЗАТ «Запоріжбуд» і орендуються ТОВ НВКП «ФОКС�К°
ЛТД», м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 19 / Патріотична, 38.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення кафе�бару, що знаходиться на балансі Фас�

тівського державного торгово�виробничого підприємства
робітничого постачання і орендується приватним підприєм�
цем Єременко Л. В., м. Фастів, вул. Галафеєва, 43.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля пожежного депо, що знаходиться на балансі загону

технічної служби державної пожежної охорони МНС України в
Кіровоградській області і орендується ТОВ «Пожежне спосте�
реження — Кіровоград», м. Кіровоград, вул. В.  Пермська, 11/2.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення площею 137,6 м2, що знаходяться

на балансі ВАТ «Котовський завод ЗБК» і орендуються при�
ватним підприємцем Присяжною О. С., м. Котовськ, просп.
Перемоги, 21.

Нежитлові приміщення площею 49,2 м2, що знаходяться на
балансі ВАТ «Котовський завод ЗБК» і орендуються приват�
ним підприємцем Солодовниковим А. Г., м. Котовськ, просп.
Перемоги, 21.

Цілісний майновий комплекс — Одеське орендне автотра�
нспортне підприємство № 15154, м. Одеса, Люстдорфська
дорога, 9а.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 17,4 м2, що знаходиться на

балансі ВАТ «Рівнельон» і орендується суб’єктом підприєм�
ницької діяльності — фізичною особою Ничипоруком О. М.,
м. Рівне, вул. Фабрична, 16.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення № 48�1 — 48�5 першого поверху в

літ. А�3, загальною площею 90,4 м2, що знаходяться на бала�
нсі ВАТ «Серп і молот» і орендуються приватним виробничо�
комерційним підприємством «Джені», м. Харків, вул. Халту�
ріна, 4.

Нежитлова будівля — блок допоміжних цехів (літ. В�3) зага�
льною площею 1 478,7 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Ав�
тотранспортне підприємство 16354» і орендується приватним
підприємством «Юнона», м. Харків, вул. Морозова, 18.
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Частина прибудованого приміщення до житлового будин�

ку площею 58,8 м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Катіон» і
орендується приватним підприємцем Верхняцьким В. В., м.
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34/1.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ  АПАРАТ ФДМУ
Департамент продажу цілісних майнових комплексів

та активів підприємств
Майно бази відпочинку «Конча Заспа», що знаходиться на

балансі державного підприємства «ЕКО» і орендується при�
ватним підприємством Компанія «Форвард», м. Київ, Столи�
чне шосе, 19а.

Аукціон
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Недіюча котельня, що знаходиться на балансі філії ЗАТ «Тю�
тюн�Імпекс» «Берегівський тютюново�ферментаційний за�
вод», за адресою: м. Берегове, вул. Б. Хмельницького, 106.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі ВК

«Кремінь», у складі: вагонні ваги РС�200 (інв. № 9033); буль�
дозер КАТ�130 в кількості 2 шт. (інв. № 9220, 9222); повітро�
збірник В�3,2 м3 (інв. № 9270); зварювальний апарат АДД�34
(інв. № 9305); токарно�винтовий верстат (інв. № 9380); дов�
бальний верстат 7А�420 (інв. № 9382); фрезерний верстат
6р 82 (інв. № 9384); верстат ЗБ�634 (інв. № 9385); паливноро�
здавальні колонки «Надра» в кількості 3 шт. (інв. № 9510, 9511,
9512); причіп�цистерна в кількості 2 шт. (інв. № 9690, 9691),
за адресою: Коростенський район, с. Іскорость.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спеціальний автомобіль ЗІЛ�131 МТО�АТ № 48�28 ХАЩ,

що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне підприєм�
ство — 16356», за адресою: Харківський район, с. Комунар,
вул. Безлюдівська, 2.

Спеціальний автомобіль ЗІЛ�157 КЕ МТО�АТ № 77�04 ХАР,
що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне підприєм�
ство — 16356», за адресою: Харківський район, с. Комунар,
вул. Безлюдівська, 2.

Спеціальний автомобіль ЗІЛ�131 ПАРМ № 48�11 ХАС з при�
чепом ТАПЗ�755 № 02�46 ХГ, що знаходиться на балансі ВАТ
«Автотранспортне підприємство — 16356», за адресою: Хар�
ківський район, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 2.

Спеціальний автомобіль ЗІЛ�131 ЗК ПАРМ № 48�12 ХАС,
що знаходиться на балансі ВАТ «Автотранспортне підприєм�
ство — 16356», за адресою: Харківський район, с. Комунар,
вул. Безлюдівська, 2.

Спеціальний автомобіль ЗІЛ�131 «САК» ПАРМ № 48�13 ХАС
з причепом 1�П�2,5 № 02�45 ХГ, що знаходиться на балансі
ВАТ «Автотранспортне підприємство — 16356», за адресою:
Харківський район, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 2.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Споруди теплиці, літ. А, літ. Б, що знаходяться на балансі

ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод», за адресою: м.
Чернівці, вул. Прутська, 16а.

Споруда оранжереї, що знаходиться на балансі ЗАТ «Чер�
нівецький машинобудівний завод», за адресою: м. Чернівці,
вул. Прутська, 16.

Розбірна споруда магазину, що знаходиться на балансі ЗАТ
«Чернівецький машинобудівний завод», за адресою: м. Чер�
нівці, вул. Прутська, 16а.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом продажу на аукціоні
(наказ ФДМУ від 27.10.2004 № 2260)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс Мурованокуриловецького

державного техно�комерційного підприємства «Славутич�
сервіс», смт Муровані Курилівці, вул. Леніна, 66.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс «Нове вантажне подвір’я», що

знаходиться на балансі Херсонської механізованої дистанції ва�
нтажно�розвантажувальних робіт, м. Херсон, вул. Ракетна, 108.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів, що не увійшла до статутного

фонду ВАТ «Чернігівське головне підприємство по племінній
справі у тваринництві», у складі: адміністративна будівля за�
гальною площею 170,9 м2, сарай загальною площею 357,2 м2,
Козелецький р�н, с. Любечанинів, вул. Щорса, 1, 1а.

Група інвентарних об’єктів (26 одиниць), що знаходиться
на балансі ЗАТ «Чернігівський пивкомбінат «Десна», м. Чер�
нігів, вул. Інструментальна, 20.

Пропонуються до продажу
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового приміщення

(магазину № 43), що знаходиться на балансі
Криворізької дирекції залізничних перевезень

ДП «Придніпровська залізниця»
Код за ЄДРПОУ: 25927436.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення (магазин № 43).
Адреса: Криворізький р�н, ст. Мусіївка, вул. Суворова, 4а.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення

(магазин № 43), загальною площею 28,5 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 381,0 грн., ПДВ —

476,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

2 857,20 грн.
Умови продажу:  утримання об’єкта у відповідному до ви�

мог санітарно�технічному стані та додержання правил поже�
жної безпеки згідно з чинним законодавством; розрахунок
за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами;

питання приватизації чи оренди земельної ділянки покупець
вирішує самостійно з місцевою радою в порядку, встанов�
леному чинним законодавством України.

Грошові кошти на участь в аукціоні — 286,0 грн., що стано�
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, поку�
пець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ у Дніпро�
петровській області, МФО 805012, Регіональному відділен�
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області, код за ЄДРПОУ 13467337.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та грошові
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37188500900001 в УДКУ у Дніпропетров�
ській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіо�
нальному відділенню Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання прото�
колу аукціону або укладення договору купівлі�продажу об’єкта,
грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу об’єк�
та, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.

Аукціон відбудеться о 10.00 06.12.2004 в філії «Дніп8
ропетровський аукціонний центр» ДАК «Національна ме8
режа аукціонних центрів» за адресою: 49061, м. Дніп8
ропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12, 48й по8
верх, тел.779830874.

Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 02.12.2004
до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за
тел.(0562) 42�89�65. Ознайомитися з об’єктом можна в ро�
бочі дні за місцем його розташування.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні будівлі та споруди магазину

№13, що знаходяться на балансі Криворізької
дирекції залізничних перевезень
ДП «Придніпровська залізниця»

Код за ЄДРПОУ: 25927436.
Назва об’єкта: будівлі та споруди магазину № 13.
Адреса: м. Апостолове, вул. Вокзальна, 68.
Відомості про об’єкт: будівля магазину — 293,2 м2, склад з

прибудовою — 229 м2, вбиральня — 0,8 м2, замощення — 263,4
м2, паркан — 22,5 м; земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 62 549,0 грн., ПДВ —
12 509,8 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
75 058,80 грн.

Умови продажу:  утримання об’єкта у відповідному до ви�
мог санітарно�технічному стані та додержання правил поже�
жної безпеки згідно з чинним законодавством; розрахунок
за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами;
питання приватизації чи оренди земельної ділянки покупець
вирішує самостійно з місцевою радою в порядку, встанов�
леному чинним законодавством України.

Грошові кошти на участь в аукціоні — 7 506,0 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 відді�
ленню Фонду державного майна України по Дніпропетров�
ській області, код за ЄДРПОУ 13467337.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та грошові
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37188500900001 в УДКУ у Дніпропетров�
ській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіо�
нальному відділенню Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про�
токолу аукціону або укладення договору купівлі�продажу об’�
єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості про�
дажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не по�
вертаються.

Аукціон відбудеться о 10.00 06.12.2004 в філії «Дніп8
ропетровський аукціонний центр» ДАК «Національна ме8
режа аукціонних центрів» за адресою: 49061, м. Дніп8
ропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12, 48й по8
верх, тел.779830874.

Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 02.12.2004
до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта за
тел.(0562) 42�89�65. Ознайомитися з об’єктом можна в ро�
бочі дні за місцем його розташування.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні групи інвентарних об’єктів

магазину № 34, що знаходиться на балансі ВАТ
«Нікопольський південнотрубний завод»

Код за ЄДРПОУ: 05393108.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів магазину № 34.
Адреса: м. Нікополь, вул. Можайського, 30.
Відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів магазину №

34, у складі: будівля магазину — літ. А; павільйон — літ. Б, Б1 ,
намети — літ. Д, б, б1; вбиральня – літ. В, Г; сарай — літ. Е;
спорудження 1�3, холодильне обладнання у кількості 9 шт., при�
чепи�цистерни – 3 шт. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу без ПДВ — 24 370,0 грн., ПДВ — 4 874,0
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
29 244,0 грн.

Умови продажу: утримання об’єкта у відповідному до ви�
мог санітарно�технічному стані; розрахунок за об’єкт прива�
тизації здійснюється грошовими коштами; питання прива�
тизації чи оренди земельної ділянки покупець вирішує са�
мостійно з місцевою радою в порядку, встановленому чин�
ним законодавством .

Грошові кошти на участь в аукціоні — 2 925,0 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 відді�
ленню Фонду державного майна України по Дніпропетров�
ській області, код за ЄДРПОУ 13467337.

 Плата за реєстрацію заяви в 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 укладення договору купівлі�продажу об’єк�
та, грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’�
єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертаються.

Аукціон відбудеться о 10.00 06.12.2004 в філії «Дніп8
ропетровський аукціонний центр» ДАК «Національна ме8
режа аукціонних центрів» за адресою: 49061, м. Дніп8
ропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12, 48й по8
верх, тел.779830874.

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 — 02.12.2004
до 17.00. Додаткова інформація про продаж об’єкта — за тел.
(0562) 42�89�65.Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні
за місцем його розташування.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні вбудованого

приміщення магазину
Код за ЄДРПОУ: 14310170.
Назва об’єкта: вбудоване приміщення магазину, що знахо�

диться на балансі госпрозрахункового структурного підроз�
ділу ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М.
Макарова» ДП «Павлоградський механічний завод».

Адреса: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 422а.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення з підсобними

приміщеннями загальною площею 336,8 м2, розташоване на
першому поверсі 9�поверхового житлового будинку. Об’єкт не
експлуатується. Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.

Вартість продажу без ПДВ — 51 024,00 грн., ПДВ — 10 204,80
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
61 228,80 грн.

Умови продажу: утримання об’єкта у відповідному до ви�
мог санітарно�технічному стані та додержання правил поже�
жної безпеки згідно з чинним законодавством; розрахунок
за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами;
питання приватизації чи оренди земельної ділянки покупець
вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування в
порядку, встановленому чинним законодавством України.

Грошові кошти на участь в аукціоні — 6 123,00 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 укладення 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 06.12.2004 на «Катерино8
славській товарній біржі» за адресою: 49000, м. Дніп8
ропетровськ, пр. К. Маркса, 57, тел. (056) 770802812.

Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,
58, кімн. 315. Кінцевий термін прийняття заяв — 02.12.2004
до 17.00. Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна
отримати за тел. (0562) 42�89�65. Ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі колишнього

овочевого магазину
Код за ЄДРПОУ: 14310170.
Назва об’єкта: будівля колишнього овочевого магазину, що

знаходиться на балансі госпрозрахункового структурного під�
розділу ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М.
Макарова» ДП «Павлоградський механічний завод».

Адреса: м. Павлоград, вул. Достоєвського, 1/2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова, окремо

розташована будівля овочевого магазину з підвалом, зага�
льною площею 228,6 м2. На даний час будівля не експлуатує�
ться. Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.

Вартість продажу без ПДВ — 30 870,00 грн., ПДВ — 6 174,00
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
37 044,00 грн.

 Умови продажу: утримання об’єкта у відповідному до ви�
мог санітарно�технічному стані та додержання правил поже�
жної безпеки згідно з чинним законодавством; розрахунок
за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами;
питання приватизації чи оренди земельної ділянки покупець
вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування в
порядку, встановленому чинним законодавством України.

Грошові кошти на участь в аукціоні — 3 705,00 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.
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Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про�
токолу аукціону або укладення 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 06.12.2004 в філії «Дніп8
ропетровський аукціонний центр» ДАК «Національна ме8
режа аукціонних центрів» за адресою: 49061, м. Дніп8
ропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12, 48й по8
верх, тел. 779830874.

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 — 02.12.2004
до 17.00. Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна
отримати за тел. (0562) 42�89�65. Ознайомитися з об’єктом
можливо в робочі дні за місцем його розташування.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної власності

— окремо індивідуально визначеного майна —
інвентарних об’єктів колишньої обласної дитячої

дерматологічної лікарні
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно —

інвентарні об’єкти колишньої обласної дитячої дерматологі�
чної лікарні, що знаходиться на балансі Обласного шкірно�
венерологічного диспансеру.

Адреса об’єкта : 86100, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Ми�
колаєва, 1.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 02006745.
Відомості про об’єкт: лікувальний корпус (літ. А�2) площею

1 881,3 м2, рік збудування — 1956; лікувальний корпус (літ. Б�1)
площею 414,8 м2, рік збудування — 1956; лікувальний корпус
(літ. М�2) площею 2 000,5 м2, рік збудування — 1974; лікуваль�
ний корпус (літ. Н�2) площею 1 363,3 м2, рік збудування —
1974; адміністративний корпус (літ. Е�2) площею 585,5 м2, рік
збудування — 1956; будівля клубу (літ. В�1) площею 420,9 м2,
рік збудування — 1956; господарчий корпус (літ. Г�1) площею
177,4 м2, рік збудування — 1956; гараж (літ. Д�1) площею 184,2
м2, рік збудування — 1956; підвал (літ. Л) площею 78,61 м2;
прохідна (літ. К�1) площею 22,73 м2; огородження (літ. № 1),
замощення, ворота.

Площа земельної ділянки: 26 150,0 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 811 979,00 грн., ПДВ

— 562 395,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

3 374 374,80 грн.
Умови аукціону: утримання об’єкта у належному технічному та

санітарному стані; забезпечення благоустрою прилеглої до об’�
єкта території; об’єкт приватизації відчужується або здається в
оренду з додержанням умов, на яких він був придбаний.

Грошові кошти в розмірі 337 437,48 грн., що становить 10 %
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313008000034, банк УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. та кошти під час розра�
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37184103800001, банк УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Донецькій області.

Аукціон буде проведено на 348й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 36,
філія «Донецький аукціонний центр» ДАК «Національна
мережа аукціонних центрів».

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
335�92�73.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлових
вбудованих приміщень (ціна знижена на 30 %)

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00109274.
Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею

124,9 м2, 238,1 м2, 83,3 м2, що знаходяться на балансі ВАТ
«Курахівський механічний завод».

Адреса: 85612, Донецька обл., Мар’їнський р�н, м. Курахо�
ве, вул. Побєди (Перемоги), буд. 16, прим. 2, 3, 4.

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять вбудовані
приміщення першого поверху 5�поверхового будинку, пло�
щами 124,9 м2, 238,1 м2, 83,3 м2, рік будівництва — 1969. Зе�
мельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 73 570,70 грн., ПДВ
— 14 714,14 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
88 284,84 грн.

Умови продажу:утримувати об’єкт у належному технічному
та санітарному стані; об’єкт приватизації відчужується або
здається в оренду з додержанням умов, на яких він був при�
дбаний; забезпечити укладання договорів з експлуатацій�
ними організаціями на обслуговування і оплату послуг.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37187561900001 в банку УДК у Донецькій області,
МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіо�
нальне відділення ФДМУ по Донецькій обл.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу
об’єкта, що становить 8 829 грн., вносяться на р/р №
37313008000034 в банку УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відді�
лення ФДМУ по Донецькій обл.

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

Аукціон буде проведено на 348й день після публікації
цієї інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5,
ТОВ НКУФ «Універсал8Консалтинг».

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
за тел. (062) 304�75�27.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — нежитлового вбудованого приміщення
з ґанком

Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення з ганком
загальною площею 55,7 м2.

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

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

ґанком загальною внутрішньою площею 55,7 м2, загальною
зовнішньою площею 88,6 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 057,00 грн., ПДВ —
1 011,40 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням
ПДВ — 6 068,40 грн.

Умови продажу: утримувати об’єкт у належному санітарно�
технічному стані; забезпечити благоустрій прилеглої до об’�
єкта території; виконувати правила технічної експлуатації об’�
єкта; об’єкт приватизації відчужується або здається в орен�
ду з додержанням умов, на яких він був придбаний; покупець
сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до прода�
жу; переможець аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону або укладання договору купівлі�продажу
об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20% від кін�
цевої ціни продажу об’єкта; в місячний термін з моменту оде�
ржання свідоцтва про власність укласти договір на комуна�
льні послуги з експлуатаційними організаціями.

Грошові кошти в сумі 606,84 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37318005000634 в УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЗКПО 23607288.

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

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

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

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за ад8
ресою: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої револю8
ції, 49, представництво Фонду державного майна Укра8
їни в м. Слов’янську.

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

Служба з організації та проведення аукціону: представни�
цтво Фонду державного майна України в м. Слов’янську, ад�
реса: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 49.

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

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — автомобіля ЗІЛ8131 модель МТО8АТ8М1,
державний № 04896 ЗАН, що знаходиться на балансі

ВАТ «Хустське АТП812142»
(початкова вартість продажу знижена на 30%)

Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ�131 МТО�АТ�М1, держав�
ний номер 04�96 ЗАН.

Адреса: м. Хуст, вул. Львівська, 190.
Балансоутримувач: Хустське АТП�12142 , код за ЗКПО

3114052.
Відомості про об’єкт: рік випуску —1990, автомобіль уком�

плектований додатковим обладнанням — установка гене�
раторна (230 В), стенд для перевірки форсунок, перетворювач
частоти струму ИЭ 9405�І, прилад для очищення свічок, штатив
для свердлильного верстата, комплект абразивів, комплект во�
роток, вантажопідіймальне обладнання та прилади, інструмент
акумуляторщика З�412, інструмент маляра, інструмент мідни�
ка�жерстянщика, інструмент вимірювальний, інструмент та при�
лади для перевірки та ремонту приладів системи живлення,
інструмент столяра, інструмент слюсара�монтажника, інстру�
мент слюсарний, інструмент шорника, інструмент електрика,
комплект інструменту МАЗ, КрАЗ, комплект інструменту ЗІЛ, ком�
плект інструменту КамАЗ, комплект інструменту ГАЗ, комплект
інструменту УРАЛ, обладнання та інструмент зварника, облад�
нання та інструмент для ремонту автошин, обладнання і при�
строї для змазки та заправки, знімачі, знімне приладдя, мийне
обладнання (мотопомпа МП�800Б�0І), трафарети номерних та
розпізнавальних знаків, електрофікований інструмент, кабелі,
проводи, шнури, матеріали (картон азбестовий, тканина азбе�
стова, провід азбестовий), світильники (3 шт.), гамаки підвісні
(2 шт.), коврик, комплект технічної літератури (35 книг).

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 23 380,00
грн, ПДВ — 4 676,00 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
28 056,00 грн.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець; покупець сплачує витрати з переоформлення об’�
єкта по обліках ДАІ, а також витрати, пов’язані з підготовкою
до приватизації об’єкта.

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

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

Грошові кошти в розмірі 2 805,60 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37314009000173 в УДК у Закарпатській області, одержувач: РВ
ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

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

Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку8
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь�
ка область, м. Хуст, вул. Львівська, 190.

 Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по
Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кі�
мната 316; телефони для довідок в Ужгороді: (03122) 3�53�21,
3�71�93.
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ІНФОРМАЦІЯ
Хустської районної ради про продаж на аукціоні

об’єкта комунальної власності району — під’їзної
залізничної колії загальною довжиною 1 241 м

Назва об’єкта: під’їзна залізнична колія довжиною 1 241 м.
Адреса: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Сливова.
Балансоутримувач: Хустська районна рада, Закарпатська

область, м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 21.
Відомості про об’єкт: під’їзна залізнична колія довжиною

1 241 м. Розмір земельної ділянки — 0,39 га.
Питання землекористування вирішуватиметься покупцем

після укладення договору купівлі�продажу об’єкта згідно з
чинним законодавством.

Вартість об’єкта — 78 122,27 грн.
ПДВ — 15 624,45 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

93 746,73 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території в

належному санітарно�технічному стані; об’єкт не підлягає відчу�
женню та передачі в оренду тощо іншим юридичним та фізич�
ним особам без збереження зобов’язань, на яких він був при�
дбаний; об’єкт повинен експлуатуватися згідно з Інструкцією
по устрою та утриманню колій залізниць України, затвердженої
наказом Укрзалізниці від 06.04.1998 року № 82Ц; об’єкт не під�
лягає демонтажу, продаж об’єкта приватизації юридичним та
фізичним особам здійснюється за грошові кошти.

Грошові кошти в розмірі 9 374,67 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37185002000978 в УДК Закарпатської області, МФО 812016,
код за ЗКПО 22108130. Одержувач — Хустська районна рада.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17 грн. перераховується на р/р № 31510905800318 в УДК
Закарпатської області, МФО 812016, код за ЗКПО 22108130.
Одержувач — районний бюджет. Код платежу: 31030000.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре8
сою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Карпатської
Січі,21, приміщення районної ради (№ 48) о 10.00.

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за тел. 4�23�68 та за вищевказаною адресою.
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ІНФОРМАЦІЯ
Хустської районної ради про продаж на аукціоні

об’єкта комунальної власності району — нежитлової
будівлі — (недіючої) колишньої амбулаторії

Назва об’єкта: будівля недіючої (колишньої) амбулаторії.
Адреса: Закарпатська область, Хустський район, с. Золо�

тарево, вул. Центральна, 126.
Балансоутримувач: Золотарівська сільська рада, Закарпат�

ська область, Хустський район, с. Золотарево.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля недію�

чої (колишньої) амбулаторії площею 122,8 м2. Розмір земель�
ної ділянки — 0,08 га.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 10 200,48 грн.
ПДВ — 2 040,10 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

12 240,58 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території в

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

Грошові кошти в розмірі 1 224,06 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37185002000978 в УДК Закарпатської області, МФО 812016,
код за ЗКПО 22108130, одержувач — Хустська районна рада.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17 грн. перераховується на р/р № 31510905800318 в УДК
Закарпатської області, МФО 812016, код за ЗКПО 22108130,
одержувач — районний бюджет. Код платежу: 31030000.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре8
сою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Карпатської
Січі, 21, приміщення районної ради (№ 48) о 10.00.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м.
Хуст Закарпатської області, вул. Карпатської Січі,21 (кімн.55),
в робочі дні з 8.00 до 17.00.
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Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі
дні за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за тел. 4�23�68 та за вищевказаною адресою.
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ІНФОРМАЦІЯ
Хустської районної ради про продаж на аукціоні

об’єкта комунальної власності району — нежитлової
будівлі — колишнього (недіючого) дитячого садка

Назва об’єкта: будівля недіючого (колишнього) дитячого
садка.

Адреса: Закарпатська область, Хустський район, с. Шаян,
74.

Балансоутримувач: Вишківська селищна рада, Закарпат�
ська область, Хустський район, с. Вишково.

Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля недію�
чого (колишнього) дитячого садка площею 125,8 м2. Розмір
земельної ділянки — 0,12 га.

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

Вартість об’єкта — 34 991,00 грн.
ПДВ — 6 998,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

41 989,2 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта та прилеглої території в

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

Грошові кошти в розмірі 4 198,92 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37185002000978 в УДК Закарпатської області, МФО 812016,
код за ЗКПО 22108130, одержувач — Хустська районна рада.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
сумі 17 грн. перераховується на р/р № 31510905800318 в УДК
Закарпатської області, МФО 812016, код за ЗКПО 22108130,
одержувач — районний бюджет. Код платежу: 31030000.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре8
сою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Карпатської
Січі,21, приміщення районної ради (№ 48) о 10.00.

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за тел. 4�23�68 та за вищевказаною адресою.

ІВАНО8ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності

— групи інвентарних об’єктів
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, що знаходиться

на балансі ВАТ «Калушзалізобетон», у складі: будівля гара�
жів, виробничо�побутова будівля, частина адміністративно�
побутового корпусу площею 455,8 м2, кранова лебідка, гірні�
чоковальське обладнання, металева будка (2 шт.), машина
зварювальна СМ�2008, обкантувач, кран мостовий И�1811,
щит КВПіА для компресора.

Місцезнаходження об’єкта: 77300, Івано�Франківська об�
ласть, м. Калуш, вул.Хмельницького,81.

Балансоутримувач: ВАТ «Калушзалізобетон».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01267136.
Місцезнаходження балансоутримувача: 77300, Івано�

Франківська область, м. Калуш, вул. Хмельницького, 81.
Вартість продажу без ПДВ — 131 590 грн., ПДВ — 26 318 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

157 908 грн.
Умови продажу: покупець відшкодовує витрати, пов’язані з

виготовленням технічної документації.
Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному від8

діленні через 30 днів після публікації цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації».

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

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

за реєстрацію заяви 17 грн. на рахунок № 37180500900001,
15 791 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від початкової

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

його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
в Регіональному відділенні ФДМУ по Івано�Франківській об�
ласті за адресою: м. Івано�Франківськ, вул. Січових Стріль�
ців, 15, каб.307, тел.2�57�44.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності

— будівлі магазину № 39
Назва об’єкта: будівля магазину № 39, що знаходиться на

балансі ВАТ «Залізничник».
Місцезнаходження об’єкта: 78400, м. Надвірна, вул. Вокза�

льна, 4.
Балансоутримувач: ВАТ «Залізничник».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01101424.
Місцезнаходження балансоутримувача: 76000, м. Івано�

Франківськ , вул. Грюнвальдська, 19а.
Відомості про об’єкт: цегляна одноповерхова будівля пло�

щею 169,9 м2, у тому числі навіс�склад площею 46,8 м2.
Земельна ділянка не виділена.
Вартість продажу без ПДВ — 49 111 грн., ПДВ — 9 822 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
58 933 грн.
Умови продажу:  утримання об’єкта у відповідному до ви�

мог санітарно�технічному стані; додержання правил пожеж�

ної безпеки згідно з чинним законодавством; дотримання
вимог Закону України «Про охорону навколишнього природ�
ного середовища». Питання землекористування покупець ви�
рішує самостійно після укладання договору купівлі�продажу.

Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному від8
діленні через 30 днів після публікації цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації».

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

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

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

5 894 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, на рахунок № 37314913660726.

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

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності

– групи інвентарних об’єктів
 Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів — будівлі та спо�

руди ліквідованого Бабичівського цегельного заводу.
Адреса об’єкта: 80253, Львівська обл., Радехівський р�н, с.

Шайноги, вул. Заводська, 8.
Балансоутримувач: госпрозрахункова служба будівельно�

монтажних робіт і цивільних споруд Львівської залізниці, код
за ЗКПО 26230855.

Адреса балансоутримувача: 79018, м. Львів, вул. Черніве�
цька, 15.

Відомості про об’єкт: до складу групи інвентарних об’єктів
— будівель та споруд ліквідованого заводу входять 38 інвен�
тарних об’єктів, у тому числі: будівля контори площею 145,7
м2, рік побудови 1940; будівля господарського сараю для ко�
ней площею 107,4 м2; будівля виробничого корпусу з форму�
вальним відділенням площею 2612,1 м2, рік побудови 1987;
будівля прохідної площею 9,9 м2, рік побудови 1987; будівля
котельні площею 183,8 м2; будівля складу площею 151,5 м2, рік
побудови 1948; будівля газорегулюючого пункту площею 34,2
м2, рік побудови 1987; шатро кільцевої печі площею 120,0 м2,
рік побудови 1947; димова труба, рік побудови 1904; споруда
водонапірної башти, рік побудови 1987; будівля трансфор�
маторної підстанції площею 79,2 м2, рік побудови 1986; спо�
руда пожежного водосховища, рік побудови 1987; будівля ста�
нції очищення площею 31,9 м2, рік побудови 1987. До складу ІІ
черги цегельного заводу, введеного в експлуатацію в 1993
році входять: будівля цехів основного будівництва площею
5 905,8 м2; будівля адмінбудинку площею 1 115,1 м2; будівля
шихтозапасника з відділенням масопідготовки та глиноприй�
мальним відділенням площею 2 572 м2; будівля прохідної пло�
щею 9,6 м2; будівля гаража площею 833,7 м2; будівля компре�
сорної станції площею 8,4 м2; будівля каналізаційно�насосної
станції площею 23 м2.

 Будівлі та споруди ліквідованого цегельного заводу роз�
ташовані на околиці с. Шай�Ноги, неподалік траси Львів —
Луцьк і впродовж останніх років не експлуатуються. До заво�
ду прокладена під’їзна колія від станції Воля Холуївська. Пло�
ща земельної ділянки 6,1 га. Обладнання на час оцінки демо�
нтоване (відсутнє).

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 388 447 грн., ПДВ —
477 689,40 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 866 136,40 (два мільйони вісімсот шістдесят шість ти8
сяч сто тридцять шість гривень 40 коп.).

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 286 613,64 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок
одержувача коштів: № 37310009000186 в УДК у Львівській
області, МФО 825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львів�
ській 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; питання зем�
лекористування покупець вирішує з органами місцевого са�
моврядування після укладання договору купівлі�продажу згі�
дно з чинним законодавством.

Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних
осіб – грошові кошти.

Аукціон буде проведено об 11.00 через 30 календар8
них 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.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

 ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної

власності – цілісного майнового комплексу —
державного підприємства

«Ресторан станції Котовськ»
Код за ЄДРПОУ: 01556649.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — державне

підприємство «Ресторан станції Котовськ».
Адреса: Одеська обл., м. Котовськ, пл. Привокзальна, 1.

Інформація про  об’єкт та земельну ділянку: цілісний май�
новий комплекс — державне підприємство «Ресторан стан�
ції Котовськ».

До складу цілісного майнового комплексу входять будівлі
загальною площею 1 073,0 м2 у тому числі: двоповерхова буді�
вля контори з підвалом площею 416,3 м2; будівля кондитерсь�
кого цеху з підвалом площею 519,2 м2; будівля тарного складу
площею 81,6 м2; кіоск промтоварний площею 15,3 м2; транспо�
ртний склад площею 34,5 м2; сарай площею 6,1 м2; огорожа.

Автомашини 4 одиниці (ГАЗ�52, ГАЗ�3307, ИЖ�2715, ЗИЛ�164).
Цілісний майновий комплекс розташований на земельній

ділянці площею 1942 м2.
Підприємство протягом 3 років не здійснює виробничої

діяльності.
Заборгованість станом на 30.09.2004 — відсутня.
Чисельність працюючих — 1 чол.
Початкова вартість продажу — 90 546 грн.
Умови продажу: збереження робочих місць; утримання

приміщення та прилеглої території у належному санітарно�
технічному стані; відшкодування регіональному відділенню
витрат, пов’язаних з підготовкою технічної документації БТІ;
питання відведення земельної ділянки під придбаним об’єк�
том вирішується покупцем після укладання договору купівлі�
продажу об’єкта згідно з чинним законодавством.

 Реєстраційний збір (17 грн.) та розрахунки за придбаний
об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37186501900001, в
банку УДК в Одеській області, МФО 828011, код 20984091,
одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.

 Грошові кошти в розмірі 9 054,6 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на ре�
єстраційний рахунок №37316006000102, в банку УДК в Оде�
ській області, МФО 828011, код 20984091, одержувач: РВ
ФДМУ по Одеській області.

 Аукціон відбудеться 3 грудня 2004 року об 118й годині
за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 (актовий
зал інституту «Південмедбіосинтез»), 28й поверх.

 Термін приймання заяв припиняється за три дні до поча�
тку проведення аукціону.

 Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
17.00 за місцем його розташування за сприяння Регіональ�
ного відділення Фонду державного майна України по Одесь�
кій області. Додаткову інформацію можна отримати за теле�
фонами: 731�50�36, 728�72�62 та у службі з організації по
проведенню аукціону — ТОВ «Регіональне відділення з про�
дажу земель».

 Приймання заяв у робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з
організації та проведення аукціону: ТОВ «Регіональне відді�
лення з продажу земель», адреса: м. Одеса, вул. Космонав�
тів, 32, кімн. 414, тел. 760�16�96.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового приміщення

площею 81,6 м2

Код за ЄДРПОУ: 05761318.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 81, 6 м2.
Адреса: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Депутатська.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство Акціо�

нерна компанія «Свема», 41102, Сумська обл., м. Шостка, вул.
Гагаріна, 1.

Відомості про будівлю та земельну ділянку: окрема одно�
поверхова цегляна будівля (колишня насосна станція), площа
приміщень — 81, 6 м2. Земельна ділянка окремо не виділя�
лась.

Вартість продажу без ПДВ — 7 300 грн., ПДВ — 1 460 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

8 760 грн.
Умови продажу: питання землекористування покупець ви�

рішує самостійно в порядку, визначеному чинним законодав�
ством.

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

Грошові кошти в розмірі 876 грн., що становить 10% від
вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонального відді�
лення ФДМУ по Сумській області №37317008000026, банк УДК
у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 29 листопада 2004 року.
Аукціон буде проведено 3 грудня 2004 року об 11.00

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 48й поверх,
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
 про продаж на аукціоні цілісного майнового

комплексу — Сумського державного підприємства
матеріально8технічного постачання «Освіта»

Код за ЄДРПОУ: 21110997.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Сумське

державне підприємство матеріально�технічного постачан�
ня «Освіта».

Адреса: 40022, м. Суми, вул.Тополянська, 16.
Призначення об’єкта: забезпечення установ освіти області

товарами необхідного асортименту.
 До складу ЦМК входять: нежитлове вбудоване приміщен�

ня, розташоване в одноповерховій прибудові до двоповер�
хової будівлі, площа приміщень — 174, 6 м2; автозаправний
блок АБП (недіючий, місткість резервуара 8 м3), металева
огорожа; основні засоби — 9 одиниць, інше майно.

Основні види діяльності: придбання товарів і засобів, не�
обхідних для забезпечення належної експлуатації установ
освіти; розпродаж товарів за призначенням; посередниць�
ка, торговельно�закупівельна та маркетингова діяльність.

Кількість робочих місць станом на 31.08.2004 — 2.
Дебіторська заборгованість станом на 31.08.2004 — немає.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294833813

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
Кредиторська заборгованість станом на 31.08.2004 — 19, 0

тис. грн., у т.ч. відстрочені податкові зобов’язання — 1,1 тис. грн.
Протягом 2001—2004рр. виробництво було нерентабель�

ним.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею

1 095, 2 м2.
Початкова вартість продажу — 39 368 грн.
Умови продажу:  подальше використання об’єкта визначає

покупець; новий власник стає правонаступником майнових
прав і обов’язків Сумського державного підприємства мате�
ріально�технічного постачання «Освіта»; протягом 6 місяців
від дня переходу до покупця права власності на об’єкт не
допускається звільнення працівників з ініціативи покупця; пи�
тання землекористування покупець вирішує самостійно в по�
рядку, визначеному чинним законодавством.

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

Грошові кошти в розмірі 3 937 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіональ�
ного відділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026,
банк УДК у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код
21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 29 листопада 2004 року.
Аукціон буде проведено  3 грудня 2004 року об 11.00

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 48й поверх,
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.

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

відділення ФДМУ по Сумській області, 40024, м. Суми, вул.
Харківська, 30/1, тел.(0542) 36�23�87.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації —

лазні
Код за ЄДРПОУ: 01070451.
Назва об’єкта: лазня.
Адреса:41811, Сумська обл., Білопільський р�н, м. Ворож�

ба, вул. Радянська, 4.
Балансоутримувач: 41600, Конотопська дистанція цивіль�

них споруд і водопостачання Південно�Західної залізниці, м.
Конотоп, вул. Свободи, 57а.

Відомості про будівлю та земельну ділянку: одноповерхова
цегляна будівля, площа приміщень 191,5 м2, забудована пло�
ща 333,3 м2. Земельна ділянка окремо не виділялась.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 15 365 грн., ПДВ —
3 073 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
18 438 грн.

Умови продажу: питання землекористування покупець ви�
рішує самостійно в порядку, визначеному чинним законодав�
ством.

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

Грошові кошти в розмірі 1 844 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіонального від�
ділення ФДМУ по Сумській області № 37317008000026, банк УДК
у Сумській області, м. Суми, МФО 837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв – 29 листопада 2004 року.
Аукціон буде проведено 3 грудня 2004 року об 11.00 за

адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 48й поверх, Ре8
гіональне відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні частини

нежитлової будівлі
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі площею 245,6 м2

(колишнє підсобне приміщення).
Адреса: Тернопільська обл., Кременецький р�н, м. Почаїв,

вул. Кременецька, 31д.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт прива�

тизації: Почаївське Вище професійне училище № 21.
Код за ЗКПО юридичної особи: 02547524.
Юридична адреса підприємства: Тернопільська обл., Кре�

менецький р�н, м. Почаїв, вул. Кременецька, 31.
Відомості про об’єкт: будівля — одноповерхова споруда,

забезпечена електроосвітленням, інші види комунікацій від�
сутні.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 533,00 грн. (вісім
тисяч п’ятсот тридцять три гривні 00 коп.).

ПДВ —1 707,00 грн. (одна тисяча сімсот сім гривень 00 коп.)
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

— 10 240,00 грн. (десять тисяч двісті сорок гривень 00
коп.).

Умови продажу: без збереження профілю об’єкта; утри�
мання об’єкта і прилеглої території в належному санітарно�
технічному стані; питання земельних відносин покупець вирі�
шує самостійно відповідно до чинного законодавства; об’єкт
приватизації відчужується або здається в оренду з додер�
жанням умов, на яких він був придбаний; покупець відшкодо�
вує витрати на виготовлення технічної документації та неза�
лежної оцінки; у випадку відмови покупця від підписання про�
токолу аукціону, сплачені грошові кошти в розмірі 10% від
початкової вартості об’єкта, йому не повертаються. 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 вартості об’єкта йому не повертаються.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
одержувачу коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Терно�
пільській області, р/р № 37187501900001, банк: УДК у Терно�
пільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 1 024,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться оде�
ржувачу коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопіль�
ській обл., р/р № 37315011000166, банк УДК у Тернопільській
обл., МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Термін прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення
аукціону.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку8
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Тернопільська
обл., Кременецький р�н, м. Почаїв, вул. Кременецька, 31д.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Тернопіль�
ській області, м. Тернопіль, вул.Танцорова,11, тел. 25�39�88.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

нежитлового приміщення
Назва об’єкта: нежитлове прибудоване приміщення мага�

зину.
Адреса: Тернопільська обл., смт Гусятин, просп. Незалеж�

ності, 15.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт

приватизації: ВАТ «Ретрос».
Код за ЗКПО юридичної особи: 4541796.
Юридична адреса підприємства: Тернопільська обл., смт

Гусятин, вул. Спартака, 15.
Відомості про об’єкт: прибудоване до будівлі гуртожитку

приміщення магазину площею 171,4 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 70 800,00 грн. (сімде�

сят тисяч вісімсот гривень 00 коп.).
ПДВ — 14 160,00 грн. (чотирнадцять тисяч сто шістдесят

гривень 00 коп.).
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 84 960,00 грн. (вісімдесят чотири тисячі дев’ят8
сот шістдесят гривень 00 коп.).

 Умови продажу: без збереження профілю об’єкта; утри�
мання об’єкта і прилеглої території в належному санітарно�
технічному стані; питання земельних відносин покупець вирі�
шує самостійно відповідно до чинного законодавства; об’єкт
приватизації відчужується або здається в оренду з додер�
жанням умов, на яких він був придбаний; покупець відшкодо�
вує витрати на виготовлення технічної документації та неза�
лежної оцінки; у випадку відмови покупця від підписання про�
токолу аукціону, сплачені грошові кошти в розмірі 10% від
початкової вартості об’єкта, йому не повертаються. 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 вартості об’єкта йому не повертаються.

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

Грошові кошти в розмірі 8 496,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться оде�
ржувачу коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопіль�
ській обл., р/р № 37315011000166, банк УДК у Тернопільській
обл., МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372 .

Термін прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення
аукціону.

Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку8
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Тернопільсь�
ка обл., смт Гусятин, просп. Незалежності, 15.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Тернопіль�
ській області, м. Тернопіль, вул.Танцорова,11, тел. 25�39�88.

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової будівлі

колишнього гуртожитку (ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишнього гуртожитку,

що знаходиться на балансі ВАТ «Іллічівка».
Адреса об’єкта: Харківська обл., Барвінківський р�н, с. Іл�

лічівка, вул. Леніна, 60.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00846406, ВАТ «Іллічів�

ка», 64760, Харківська обл., Барвінківський р�н, с. Іллічівка,
вул. Леніна.

Відомості про об’єкт: нежитлова будівля колишнього гур�
тожитку, літ. А�1, загальною площею 439,6 м2.

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

Вартість продажу без ПДВ — 24 616,90 грн., ПДВ — 4 923,38
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ (зни8
жено на 30%) — 29 540,28 грн.

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

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

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

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

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

Грошові кошти в розмірі 2 954,03 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, пе�

рераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харків�
ській області на р/р №37317000140001 в УДК у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

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

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

Аукціон буде проведено об 11.00 3 грудня 2004 року в
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, Палац Праці, 78й під’їзд, 58й поверх.

Останній день прийняття заяв — 29 листопада 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

вання.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 ІНФОРМАЦІЯ
 про повторний продаж на аукціоні будівлі

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

ва, 16.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: Шепе�

тівське ДТВПРП «Залізничник».
Відомості про об’єкт: загальна площа приміщень — 270,8

м2, земельна ділянка окремо під будівлю картоплесховища
не виділена.

Вартість об’єкта — 12 407,5 грн., ПДВ — 2 481,5 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

14 889 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з виго�

товленням технічної документації; покупцю, який визнаний
переможцем аукціону і відмовився від підписання протоколу
аукціону або договору купівлі�продажу, грошові кошти в роз�
мірі 1 489 грн., що становить 10% від початкової вартості
продажу об’єкта, не повертаються.

 Аукціон буде проведено 14 грудня 2004 року за адре8
сою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в Регіонально8
му відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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

Грошові кошти в розмірі 1 489 грн., що становить 10% від
вартості продажу з урахуванням ПДВ, перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Хмельницькій області,м.Хмельниць�
кий,вул.Соборна,75, тел.79�56�16.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі колишньої

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

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

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

будівля загальною площею приміщень 199,5 м2, земельна ді�
лянка окремо під будівлю колишньої котельні не виділена.

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

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
7 833 грн.

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

Аукціон буде проведено 14 грудня 2004 року за адре8
сою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в Регіонально8
му відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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

Грошові кошти в розмірі 783 грн. 30 коп., що становить 10%
від вартості продажу з урахуванням ПДВ, перераховуються
до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК
у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

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

Регіональне відділення ФДМУ по Хмельницькій обл.
вносить зміни до інформацій, опублікованих у газеті «Ві�
домості приватизації» від 13.10.2004 № 40 (328), про про�
даж на аукціоні нежитлових будівель, які знаходяться
за адресами: Хмельницький район, с. Іванківці, вул. Ос�
тровського, 3а; Хмельницький район, с. Черепова, вул.
Центральна, 51, а саме: замість балансоутримувач ВАТ
«Антонінський цукровий завод» слід читати: ВАТ «Оле�
шинське».
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням

вартості на 30% цілісного майнового комплексу —
автогосподарства, що знаходиться на балансі

Шевченківського державного комерційно8
виробничого підприємства робітничого постачання

Одеської залізниці (державна власність)
Код за ЗКПО: 01101476.
Адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Гордієнко,

91а.
Призначення об’єкта: обслуговування транспортних засобів.
Відомості про земельну ділянку та будівлі: земельна діля�

нка окремо не виділена.
 До складу ЦМК входять:
адмінбудівля�майстерня, площа забудови — 115,62 м2, га�

ражі, площа забудови — 344,9 м2, гараж�майстерня, площа
забудови — 252,5 м2, рік будівництва —1960;

магазин № 35 (м. Сміла, ринок ст. ім. Шевченка) павільйон,
металевий каркас, загальна площа 122,6 м2, рік будівництва
—1971;

три демонтовані металеві ларьки, рік виготовлення — 1970.
Останні три роки підприємство не працює.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає

покупець.
Заборгованість станом на 31.05.04: дебіторська — ; креди�

торська — 19 477 грн.
Початкова вартість продажу без урахування ПДВ —

64 960 грн.
Грошові кошти в розмірі 6 496 грн., що становить 10% від

початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху�
нок № 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р
№ 37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

Термін прийняття заяв до 29 листопада 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 3 грудня 2004 року об 11.00

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

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні зі зниженням вартості на

30 відсотків приміщення магазину8кафе з обладнанням,
що знаходиться на балансі ВАТ «Племрадгосп

«Золотоніський»  (державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 00495148.
Адреса: Черкаська обл., Золотоніський р�н, с. Піщане, вул.

Леніна, 100в.
Призначення об’єкта: торгівля.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна діля�

нка окремо не виділена. Вбудовано�прибудоване приміщен�
ня магазину�кафе з обладнанням до п’ятиповерхового цег�
ляного житлового будинку, розташоване в центрі села Піща�
не, поряд знаходиться приватний сектор, сільська рада, ма�
газини, є зручний асфальтований під’їзд. Об’єкт оцінки зна�
ходиться в незадовільному стані, не використовується про�
тягом 5�7 років, опалення, каналізація, електропостачання,
водопостачання відключені. Загальна площа забудови — 316,9
м2. Обладнання: холодильна шафа, потребує ремонту агре�
гату, заміни гумоущільнювачів, фарбування.

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

Вартість продажу без ПДВ — 37 268 грн.,  ПДВ — 7 453,6 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

44 721,60 гривень.
Грошові кошти в розмірі 4 472,16 грн., що становить 10%

від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310007000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37184006000007 в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

Термін прийняття заяв до 29 листопада 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 3 грудня 2004 року об 11.00 за
адресою регіонального відділення.

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

Умови розрахунку за об’єкт для юридичних та фізичних
осіб — грошові кошти.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел.:
37�30�90, 45�75�29, час роботи — з 8.00 до 17.00, крім вихід�
них.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням

вартості на 30% приміщення магазину, що
знаходиться на балансі Уманського комунального

підприємства «Виробничо8житлове ремонтно8
експлуатаційне управління №1»

(комунальна власність)
Код за ЄДРПОУ: 03356743.
Адреса: 20300,Черкаська обл., м. Умань, вул. Комарова, 3.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: приміщення ма�

газину знаходяться на першому поверсі та в підвалі п’ятипо�
верхового житлового будинку, рік забудови — 1966, група
капітальності — 1. Будинок підключений до мереж енергопо�
стачання, водопостачання, центрального опалення, міської ка�

налізації та зв’язку, газифікований. Загальна площа примі�
щення магазину 189,9 м2, у т.ч. 1�й поверх — 96,8 м2; підвал —
93,1 м2.

Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена.
Умови продажу: подальше використання об’єкта покупець

вирішує самостійно; дотримання санітарно�екологічних норм
під час експлуатації; провести реєстрацію об’єкта в бюро
технічної інвентаризації; питання землекористування вирі�
шується покупцем самостійно згідно з чинним законодавст�
вом після укладення договору купівлі�продажу.

Вартість продажу без ПДВ — 60 830 грн., ПДВ — 12 166
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
72 996 гривень.

Грошові кошти в розмірі 7 300 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37317006001390
в УДК Черкаської області, МФО 854018, код за ЗКПО 22790632,
одержувач: представництво ФДМУ в м. Умань.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
3718005001390 в УДК Черкаської області, МФО 854018, код за
ЗКПО 22790632, одержувач: представництво ФДМУ в м. Умань.

Термін прийняття заяв до 29 листопада 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 3 грудня 2004 року об 11.00 в

приміщенні представництва ФДМУ в м. Умань.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем

його розташування .
Умови розрахунку для фізичних ти юридичних осіб – гро�

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: представни�

цтво ФДМУ в м. Умань, адреса: 20300, Черкаська обл., м.
Умань, пл. Леніна, 1, к. 327, 322, тел.: (04744) 3�24�13, 3�24�17,
час роботи з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ГРУПА Ж

Приватизовано шляхом викупу,
за некомерційним конкурсом

Викуп
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Їдальня, що знаходиться на балансі КП «Попаснянський
склозавод», за адресою: м. Попасна, вул. Чехова, 16в. При�
ватизовано фізичною особою за 31 645,20 грн., у т. ч. ПДВ —
5 274,20 грн.

Некомерційний конкурс

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс оздоровчого табору «Брига�

нтина» — структурний підрозділ Харківської загальноосвіт�
ньої школи соціальної реабілітації, що знаходиться на бала�
нсі ТОВ «СУЗДАЛЬ�ЦЕНТР 1», за адресою: Вовчанський ра�
йон, с. Хотімля, вул. Набережна, 1. Приватизовано юридич�
ною особою за 100 000,00 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Цілісний майновий комплекс бази відпочинку «Гряда», що
знаходиться на балансі державного підприємства «Льоноко�
ноплепром», за адресою: Шацький район, урочище Гряда.

Аукціон

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Майно медпункту, що знаходиться на балансі ВАТ «Говер»,

за адресою: м. Городок, вул. Шевченка, 39.

Пропонуються до продажу

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери —

їдальні
Назва об’єкта: їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «По�

повецький консервний завод».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 00373988.
Адреса об’єкта: 23051, Вінницька обл., Барський р�н, с.

Попівці, вул. 8 Березня, 2.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: цегляна двоповерхова будівля їдаль�

ні з підвалом 1974 р. побудови, загальною площею 925,2 м2 та
обладнання: електроплита 1993 р., шафа жарочна — 1974 р.,
холодильна установка — 1974 р. Земельна ділянка окремо не
виділена.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 49 806,00
грн., ПДВ — 9 961,2 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
59 767,2 грн.

Умови продажу об’єкта: збереження профілю основної ді�
яльності протягом п’яти років; покупець зобов’язаний у дво�
місячний термін відшкодувати витрати, пов’язані з підготов�
кою об’єкта до приватизації; дотримання санітарних норм і
правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством
України; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду
іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов,
на яких він був придбаний.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій області № 37187006000498
в банку УДК у Вінницькій обл., код за ЄДРПОУ 13327990, МФО
802015.

Грошові кошти в розмірі 5 976,72 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху�
нок РВ ФДМУ по Вінницькій обл., № 37315005000498 в УДК у
Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 13327990, МФО 802015.

Заяви на участь в аукціоні приймаються до 20.12.2004.
Аукціон відбудеться 24.12.2004 о 10.00 за адресою:

м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «Націо8
нальна мережа аукціонних центрів».

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

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Він�
ниця, вул. Гоголя, 10, тел. 32�25�34, час роботи з 8.00 до 17.00,
крім вихідних.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної

сфери — дитячого садка № 214, що знаходиться на
балансі ВАТ «Північний гірничо8збагачувальний
комбінат» (початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: дитячий садок № 214.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.

Федоренка, 28а.
Балансоутримувач: ВАТ «Північний гірничо�збагачуваль�

ний комбінат», адреса: м. Кривий Ріг, код за ЄДРПОУ 00191023.
Відомості про об’єкт: 2�поверхова цегляна будівля дитячо�

го комбінату загальною площею 2 181 м2, господарські спо�
руди: сарай площею 56 м2; туалет площею 13 м2; замощення;
огорожа. До складу об’єкта входять обладнання та інше май�
но у кількості 13 одиниць. Об’єкт розташований на земельній
ділянці площею 9 448,23 м2. Рік введення в експлуатацію —
1964.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 184 277,80 грн., ПДВ
— 36 855,56 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
221 133,36 грн.

Призначення об’єкта: організація виховання та дозвілля
дітей.

Умови продажу: збереження профілю об’єкта; утримання
об’єкта приватизації та прилеглої території згідно з встано�
вленими правилами санітарно�технічної експлуатації; питан�
ня оренди або постійного користування земельною ділянкою
покупець вирішує з місцевою радою самостійно після укла�
дання договору купівлі�продажу у порядку, встановленому чин�
ним законодавством; переможцю аукціону, який відмовився
від підписання протоколу аукціону або укладання договору
купівлі�продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків
початкової ціни продажу об’єкта, не повертаються.

Засоби платежу за об’єкт — грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 22 113,34 грн., що становить 10%

від початкової вартості об’єкта приватизації, вносять на ра�
хунок № 37311009001104 Управління Державного казначейс�
тва України у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за
ЗКПО 13467337, Регіональному відділенню Фонду державно�
го майна України по Дніпропетровській області до 20 грудня
2004 року.

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

Аукціон відбудеться 24 грудня 2004 року о 10.00 в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Націона8
льна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49061,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12,
48й поверх (тел. 779830874).

Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315). Кінцевий термін
прийняття заяв — 20 грудня 2004 року до 17.00.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію про продаж об’�
єкта можна отримати за тел. (0562) 42�89�48.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної

сфери — дитячого садка № 212, що знаходиться на
балансі ВАТ «Північний гірничо8збагачувальний
комбінат» (початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: дитячий садок № 212.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.

Черкасова, 1а.
Балансоутримувач: ВАТ «Північний гірничо�збагачуваль�

ний комбінат», адреса: м. Кривий Ріг, код за ЄДРПОУ 00191023.
Відомості про об’єкт: 2�поверхова цегляна будівля дитячо�

го комбінату загальною площею 1 448,7 м2, прибудова до ку�
хні загальною площею 95,8 м2, господарські споруди: сарай
площею 50,9 м2, фонтан декоративний, замощення, огорожа.
До складу об’єкта входять: обладнання та інше майно у кіль�
кості 16 одиниць. Об’єкт розташований на земельній ділянці
площею 7 669,39 м2. Рік введення в експлуатацію — 1963.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 156 625.00 грн., ПДВ
— 31 325,00 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
187 950,00 грн.

Призначення об’єкта: організація виховання та дозвілля
дітей.

Умови продажу: збереження профілю об’єкта; утримання
об’єкта приватизації та прилеглої території згідно з встано�
вленими правилами санітарно�технічної експлуатації; питан�
ня оренди або постійного користування земельною ділянкою
покупець вирішує з місцевою радою самостійно після укла�
дання договору купівлі�продажу у порядку, встановленому чин�
ним законодавством; переможцю аукціону, який відмовився
від підписання протоколу аукціону або укладання договору
купівлі�продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків
початкової ціни продажу об’єкта не повертаються.

Засоби платежу за об’єкт — грошові кошти.
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Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 18 795,00 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати�
зації, вносять на рахунок № 37311009001104 Управління Дер�
жавного казначейства України у Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЗКПО 13467337, Регіональному відділен�
ню Фонду державного майна України по Дніпропетровській
області до 20 грудня 2004 року.

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

Аукціон відбудеться 24 грудня 2004 року о 10.00 в філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Націона8
льна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49061,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 12,
48й поверх (тел. 779830874).

Заяви на участь в аукціоні приймає Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській об�
ласті (вул. Комсомольська, 58, кімн. 315). Кінцевий термін
прийняття заяв — 20 грудня 2004 року до 17.00.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію про продаж об’�
єкта можна отримати за тел. (0562) 42�89�48.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні профілакторію,

що знаходиться на балансі ВАТ «Шосткинський завод
хімреактивів»

Код за ЄДРПОУ: 05761264.
Назва об’єкта: профілакторій (об’єкт недіючий).
Адреса: 41107, Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Шос�

ткинський завод хімічних реактивів», 41107, Сумська обл., м.
Шостка, вул. Щербакова, 1.

Призначення об’єкта: оздоровлення населення.
Відомості про об’єкт: окрема цегляна будівля, що склада�

ється з двох частин — одноповерхової та двоповерхової, з’єд�
наних між собою галереєю, загальна площа приміщень 1 112,9
м2, у т. ч. підвал площею 87,8 м2; обладнання кухні, господар�
ський інвентар, медичне обладнання (усього 71 одиниця).

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо
не виділялась.

Вартість продажу без ПДВ — 130 215,4 грн., ПДВ — 26 043,1
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
156 258,5 грн.

Умови продажу: збереження профілю протягом 5 років; пи�
тання землекористування покупець вирішує самостійно.

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

Грошові кошти в розмірі 15 626 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу, вносяться на рахунок Регіона�
льного відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 20 грудня 2004 року.
Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11.00

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 48й поверх,
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням

початкової ціни на 30% дитячого садка з майном,
що знаходиться на балансі СВК «Україна»

Назва об’єкта: дитячий садок з майном.
Адреса об’єкта: 63010, Харківська область, Валківський ра�

йон, с. Новий Мерчик, просп. Перемоги, 3.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 0540435, Сільськогос�

подарський виробничий кооператив «Україна», адреса: 63010,
Харківська область, Валківський район, с. Новий Мерчик,
вул. Радянська, 7.

Призначення об’єкта: дошкільне виховання.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля дитячого сад�

ка (літ. А�2) загальною площею 1 105,7 м2, рік забудови —
1982; сарай (літ. Б) загальною площею 14,2 м2, рік забудови
— 1982; сарай з підвалом (літ. В) загальною площею 66,9 м2,
рік забудови — 1982; навіси — 3 од.; електроплита — 3 од.;
електром’ясорубка — 1 од.; опори ліній електропередач — 7
од.; малі архітектурні форми — 12 од.; паркан; асфальтові
доріжки; озеленення.

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

Вартість продажу без ПДВ — 25 592 грн., ПДВ — 5 118,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

30 710,40 грн. (знижено на 30%).
Умови продажу об’єкта.
1. Можливе перепрофілювання за умови використання ди�

тячого садка для роботи з дітьми згідно з Законом України
«Про дошкільну освіту».

2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по�
вної вартості.

3. В разі подальшого відчуження об’єкта приватизації по�
годити це відчуження з Регіональним відділенням ФДМУ по
Харківській області в період дії зобов’язань.

4. Відшкодувати регіональному відділенню витрати, пов’я�
зані з підготовкою об’єкта до приватизації.

5. Вжити заходи щодо закріплення земельної ділянки від�
повідно до вимог діючого законодавства.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.

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

Грошові кошти в розмірі 3 071,04 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, пере�
раховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківсь�
кій області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

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

Аукціон буде проведено об 118й годині 24 грудня 2004
року в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за ад8
ресою: м. Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 48й
під’їзд, 38й поверх.

Останній день приймання заяв — 20 грудня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

вання.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні клубу,

що знаходиться на балансі ВАТ «Савинський цукровий
завод» (ціна знижена на 30%)

Назва об’єкта: клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Са�
винський цукровий завод».

Адреса об’єкта: 64270, Харківська область, Балаклійський
район, смт Савинці, вул. Гагаріна, 11.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00373267, ВАТ «Савин�
ський цукровий завод», 64270, Харківська область, Балак�
лійський район, смт Савинці.

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

Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова цегляна
будівля — клуб (літ.А�1) загальною площею 301,2 м2, 1958
року забудови.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 830 грн., сума ПДВ —
2 366 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
14 196 грн.

Умови продажу об’єкта.
1. Збереження профілю протягом 5 років.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його по�

вної вартості.
3. В разі подальшого відчуження об’єкта приватизації по�

годити це відчуження з Регіональним відділенням ФДМУ по
Харківській області.

4. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.

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

Грошові кошти в розмірі 1 419,60 грн., що становить 10
відсотків від початкової вартості об’єкта приватизації, пере�
раховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківсь�
кій області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.

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

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

Аукціон буде проведено об 11.00 24 грудня 2004 року
в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 48й під’їзд, 38
й поверх.

Останній день приймання заяв — 20 грудня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

вання.

ЧЕРHІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІHФОРМАЦІЯ
про повторний  продаж на аукціоні зі знижкою

початкової вартості на 30% об’єкта соціальної сфери
спільної власності територіальних громад сіл,

 селищ, міст Чернівецької області — клубу
Hазва об’єкта: клуб, що перебуває на балансі ТОВ «Завод

будівельних конструкцій».
Адреса:58000, м. Чернівці, пров. Індустріальний , 2.
Призначення об’єкта: проведення культурно�масових

заходів.
Відомості про об’єкт: приміщення клубу розміщені на II по�

версі двоповерхової цегляної будівлі. Загальна площа примі�
щень становить 294,0 м2, у т.ч.: сходова клітина I поверху пло�
щею 13,5 м2, сходова клітина II поверху площею 25,9 м2; гри�
мерна площею 19,0 м2; клуб площею 217,3 м2; гримерна пло�
щею 9,2 м2; гримерна площею 9,10 м2. На I поверсі розташо�
вані пилорамний цех та побутові приміщення, що належать
ТОВ «Завод будівельних конструкцій». Вхід у приміщення
здійснюється з території заводу через сходову клітину. Те�

риторія біля будинку опоряджена, під’їзні дороги мають тве�
рде покриття. Рік будівництва — 1960.

Відомості про земельну ділянку: окремо земельна ділянка
не відведена.

Умови продажу: можливе перепрофілювання об’єкта при�
ватизації; утримання об’єкта та прилеглої території у належ�
ному cанітарно�технічному стані; здійснення заходів щодо за�
хисту навколишнього середовища, дотримання екологічних
норм та правил пожежної безпеки.

Вартість продажу без ПДВ — 34 020,00 грн., ПДВ — 6 804,00
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ –
40 824,00 грн.

Сума грошових коштів, що становить 10% від початкової
вартості продажу об’єкта приватизації 4 082,40 гривень та
реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в
розмірі 17,00 гривень вносяться грошовими коштами на р/р
№ 37319501800002 Регіонального відділення Фонду держав�
ного майна України по Чернівецькій області в Управлінні Дер�
жавного казначейства у Чернівецькій області, МФО 856135,
ідентифікаційний код 21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р №37189501900002 Регіонального відді�
лення Фонду державного майна України по Чернівецькій об�
ласті в Управлінні Державного казначейства у Чернівецькій
області, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

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

Аукціон буде проведено 24.12.2004 о 12.00 за адре8
сою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.

Кінцевий термін прийняття заяв — 20.12.2004.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем

його розташування з дозволу регіонального відділення.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне

відділення Фонду державного майна України по Чернівець�
кій області, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці,21а,
телефон для довідок 55�75�28.

ГРУПА Е

Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Державна частка (30%) у статутному фонді спільного укра�

їнсько�чеського підприємства ТОВ «Алфаінтерпласт» за ад�
ресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, 76а. Приватизовано юри�
дичною особою за 59 000 грн., у т. ч. ПДВ — 9 900 грн.

Пропонуються до продажу

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

державного пакета акцій у розмірі 2% статутного
фонду ВАТ «Буковинська універсальна біржа»

Назва об’єкта: державний пакет акцій у розмірі 2% статут�
ного фонду ВАТ «Буковинська універсальна біржа» з ураху�
ванням нематеріального активу — брокерського місця.

Адреса: 58020, м. Чернівці, вул. Стасюка, 20.
Балансоутримувач: ВАТ «Буковинська універсальна біржа»,

м. Чернівці, вул. Стасюка, 20.
Код за ЄДРПОУ: 14256329.
Призначення об’єкта: основним предметом діяльності бі�

ржі згідно зі статутом є:
організація підготовки та проведення біржових торгів і аук�

ціонів; надання послуг в укладанні біржових угод, інших орга�
нізаційних і технічних послуг членам і клієнтам біржі; органі�
зація різних форм навчання з питань біржової діяльності;
визначення ринкових цін на товари, котирування цін; надан�
ня членам та клієнтам біржі послуг у зберіганні товарів, при�
значених для продажу на біржових торгах чи аукціонах.

Баланс активів і пасивів товариства станом на 31.07.2004
— 29,3 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 31.07.2004 — 0,4 тис.
грн.

Кредиторська заборгованість станом на 31.07.2004  — 1,3
тис. грн.

Чисельність працюючих станом на 31.07.2004 — 3 особи.
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу: 2002 р. —

(�0,197); 2003 р. — (�0,303).
Початкова ціна продажу об’єкта державної власності —

644,0 грн.
Умови продажу: засоби платежу — грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 64,4 грн. (шістдесят чотири гривні

40 коп.), що становить 10% від початкової ціни продажу дер�
жавної частки та реєстраційний внесок у розмірі одного не�
оподатковуваного мінімуму доходів громадян (17,00 грн.),
вносяться заявником за окремими платіжними доручення�
ми на р/р № 37310501800001 Управління Державного каз�
начейства України в Чернівецькій області, МФО 856135, код
за  ЄДРПОУ 21432643, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Чернівецькій області.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 в
приміщенні філії «Чернівецький аукціонний центр «ДАК
«НМАЦ» за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.

Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються організатором
аукціону — філія «Чернівецький аукціонний центр «ДАК «На�
ціональна мережа аукціонних центрів» за адресою: м. Черні�
вці, вул. Л. Кобилиці, 21а, тел.: 55�44�13, 55�40�23.

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

Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за тел.
55�42�17.
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НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА  Д

Приватизовано шляхом викупу, продажу на
аукціоні за методом зниження ціни лота

Викуп

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
36�квартирний житловий будинок, що знаходиться на ба�

лансі Донецької залізниці, за адресою: м. Донецьк, вул. Бла�
гонравова, 1. Приватизовано юридичною особою за
35 620 грн. 80 коп., у т. ч. ПДВ — 5 936 грн. 80 коп.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий 4�секційний 9�поверховий будинок з крупних

блоків, що знаходиться на балансі ВАТ «Алчевський металу�
ргійний комбінат», за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ,
вул. Сарматська, 14. Приватизовано юридичною особою за
8 041 грн. 44 коп., у т. ч. ПДВ — 1 340 грн. 24 коп.

Аукціон за методом зниження ціни лота

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Одноквартирний житловий будинок, що знаходиться за ад�

ресою: Чернігівська обл., Прилуцький р�н, с. Рудівка, вул.
Космонавтів, 24. Приватизовано фізичною особою за 804 грн.,
у т. ч. ПДВ — 134 грн.

Комплект невстановленого обладнання № 2, що знаходить�
ся за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби
народів, 46. Приватизовано фізичною особою за 24 975 грн.,
у т. ч. ПДВ — 4 162,5 грн.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА  РЕСПУБЛІКА  КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна Автономної Республіки
Крим у Ленінському районі про продаж за конкурсом

трансформаторної підстанції
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва Крим�

ської АЕС — трансформаторна підстанція.
Адреса об’єкта: Автономна Республіка Крим, Ленінський

район, м. Щолкіне.
Балансоутримувач: ДП «ВКЕК» ДАТ «Крименерго».
Вартість продажу без ПДВ — 18 006,00 грн.
ПДВ — 3 601,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

21 607,20 грн.
Ступінь будівельної готовності без встановленого облад�

нання та інженерних комунікацій — 100%.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля, що зна�

ходиться у кварталі житлової забудівлі м. Щолкіне. Будівля
одноповерхова, прямокутної конфігурації в плані, будівель�
ною площею 57,35 м2, висотою 5 м. Обладнання не встанов�
лено, у будівлі відсутні інженерні комунікації.

Основні конструктивні елементи споруди: фундамент і сті�
ни — залізобетонні блоки, конструкція покрівлі — залізобе�
тонні плити. Зовнішні стіни споруди оштукатурені.

Умови продажу:
без збереження профілю об’єкта; забезпечення вимог еко�

логічної безпеки, охорони навколишнього екологічного се�
редовища і правил техніки безпеки під час будівництва і
введення в експлуатацію об’єкта, передбачених законодав�
ством України; відшкодування витрат, пов’язаних з підгото�
вкою об’єкта до приватизації і нотаріальним посвідченням
договору купівлі�продажу; засоби платежу за об’єкт — гро�
шові кошти; покупець зобов’язаний подати до конкурсної
комісії план заходів щодо подальшої експлуатації об’єкта,
термінів введення об’єкта в експлуатацію, план приватиза�
ції, у  якому зазначаються: назва і місцезнаходження об’єк�
та; відомості про покупця, зобов’язання щодо виконання фі�
ксованих умов конкурсу, програму подальшого використан�
ня об’єкта із зазначенням внесення інвестицій, їх розміру і
термінів внесення з розбивкою по роках і кварталах; забо�
роняється продаж об’єкта і земельної ділянки, на якій він
розташований, до завершення будівництва і введення об’�
єкта в експлуатацію; сплата ПДВ у повному обсязі протягом
5 днів з моменту нотаріального посвідчення договору купів�
лі�продажу; відчуження покупцем об’єкта незавершеного бу�
дівництва до моменту завершення будівництва і введення в
експлуатацію здійснюється відповідно до чинного законо�
давства за узгодженням із представництвом ФМ АРК;  по�
купець самостійно вирішує питання землекористування з
органами місцевого самоврядування відповідно до чинно�
го законодавства.

Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) вноситься на р/р
№ 31515905800001 в УДК у АРК, МФО 824026, ЄДРПОУ
23896447, код 31030000, одержувач — місцевий бюджет АРК.
Кошти у розмірі 2 160,72 грн. (що становить 10% від варто�
сті об’єкта приватизації), вносяться на р/р №
373240120005811 в УДК у  АРК м. Сімферополя, МФО 824026,
ЄДРПОУ 23015027, одержувач — представництво ФМ АРК у
Ленінському районі. Розрахункові рахунки для сплати за при�
дбаний об’єкт приватизації: 18 006,00 грн. перераховують�
ся на рахунок № 37180020037003, УДК в АРК, МФО 824026,
ЄДРПОУ 23015027, одержувач — представництво ФМ АРК у
Ленінському районі; 3 601,20 грн. (ПДВ) перераховуються
на рахунок № 37113914900581, УДК в АРК, МФО 824026,
ЄДРПОУ 23015027, одержувач — представництво ФМ АРК у
Ленінському районі.

Ознайомитись з об’єктом і одержати докладну інформа�

цію можна за адресою: Автономна Республіка Крим, смт Ле�
ніне, вул. Фрунзе, 5, тел. 6�03�53, щодня  з 8.00 до 17.00, крім
вихідних.

Конкурс відбудеться через 30 днів після опублікуван8
ня інформації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00
за адресою: Автономна Республіка Крим, Ленінський
район, смт Леніне, вул. Фрунзе, 5, представництво ФМ
АРК у Ленінському районі.

Прийняття заяв на участь у конкурсі припиняється за 7
днів до проведення конкурсу.

Довідки за адресою: Автономна Республіка Крим, Ленін�
ський район, смт Леніне, вул. Фрунзе, 5, тел. 6�03�53.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні цегельного заводу,

що знаходиться на балансі
ТОВ фірми «Агрокомплекс»

Назва об’єкта: цегельний завод.
Адреса: Вінницька обл., Жмеринський р�н, с. Кармалюко�

ве.
Відомості про об’єкт: початок будівництва — 1991 р., при�

пинення — 1998 р. До складу об’єкта входить: виробничий
корпус, за ГП № 1 — будівля з легких металевих конструкцій
типу «Молодечне». Виконані фундаменти, по яких змонтовані
фундаментні балки і виконаний цегляний цокіль, по ньому з
кріпленням до металевих колон змонтовані стінові панелі ти�
пу «сендвіч». Будівля модуля повністю змонтована. Виконана
покрівля частково прийшла в непридатність і потребує ре�
монту. Виконано повністю засклення, яке з часом та в резуль�
таті природних явищ в більшій частині зруйновано. Металеві
конструкції каркасу з часом покрилися іржою. Змонтоване
підіймально�транспортне обладнання — три кран�балки ва�
нтажопідйомністю 3,2 т кожна, на одній з яких відсутній дви�
гун каретки. Виконано електросилове обладнання і електро�
освітлення будівлі, яке частково зруйнувалось і прийшло в
непридатність. Виконі частково сантехнічні роботи і бетонну
підлогу, які також частково прийшли в непридатність. На рів�
ні підлоги (на відмітці 0,00) виконані технологічні транспортні
шляхи з монолітних залізобетонних конструкцій і рейкових
колій. Усередині корпусу виконана будівельна частина туне�
льної печі довжиною 108 м для випалювання цегли без купо�
лу печі. Виконані сушильні камери в кількості 20 шт. з метале�
вими запірними дверима, металевими полицями для сушін�
ня сирцю і рейками для візків. Усередині корпусу виконано
приміщення електрощитової, лабораторні і побутові примі�
щення. В корпусі змонтована до пресу технологічна лінія, яка
не була в наладці. На момент обстеження лінія розукомплек�
тована, без транспортних стрічок, які не одержані від поста�
чальника, на лінії все покрилось корозією, лінія повністю не�
працездатна.

Приймальне відділення, за ГП № 2. Виконані фундаменти,
цегляні, стіни, покриття зі збірних залізобетонних ребрис�
тих плит, рулонна покрівля, яка частково прийшла в неприда�
тність. Виконані столярні дерев’яні виробиі і дерев’яні воро�
та прийшли в непридатність. Штукатурні роботи виконані ча�
стково. Виконане засклення повністю розбите. Виконані еле�
ктротехнічні і сантехнічні роботи прийшли в непридатність,
теплокалорифери повністю розукомплектовані. Бетонна під�
лога частково пошкоджена. Два бункери для приймання си�
ровини повністю покриті корозією.

Шихтозапасник, за ГП № 3. Виконані земляні роботи по
котловану і частково фундаменти з монолітного залізобетону.
Ніякі інші роботи не виконувались.

Склад готової продукції, за ГП № 4. Виконаний майданчик
з монолітного залізобетону і змонтовані колії під козловий
кран. Інші роботи не виконувались.

Галереї, за ГП № 5. З трьох галерей виконана тільки одна
галерея з приймального відділення. Нахилена будівля з це�
гли, покриття — збірні залізобетонні плити, утеплювач та
рулонна покрівля. Виконано електроосвітлення і змонтова�
ний нахилений транспортер, конструкції якого покрились
корозією.

РУ�10 кВ з трансформаторною підстанцією, за ГП № 6. Це�
гляна будівля прибудована до головного корпусу № 1. Викона�
ні фундаменти, цегляні стіни, покриття зі збірних залізобетон�
них пустотних панелей, утеплювач та рулонний килим, який
частково прийшов в непридатність. Дерев’яні двері повністю
прийшли в непридатність. Змонтоване в трансформаторній
підстанції обладнання частково розукомплектовано.

Теплогенераторна, за ГП № 7. Виконані фундаменти, вста�
новлені колони, по яких змонтовані металеві балки і покрівля
з оцинкованого металевого листа. Стінове огородження не
виконувалось. Всередині виконані монолітні залізобетонні
фундаменти і канали під обладнання. Інші роботи не викону�
вались.

Димососи, за ГП № 8 та димова труба від димососів, за ГП
№ 9 — будівництвом не виконувались.

Котельня, за ГП №10. Будівля каркасна з цегляним запов�
ненням. Виконані фундаменти, фундаментні балки, колони
каркасу, залізобетонні балки та залізобетонні ребристі пли�
ти покриття, які частково прийшли в непридатність. Стіни зі
збірних залізобетонних стінових панелей з окремим цегля�
ним заповненням, підлога бетонна. Виконані електротехнічні,
сантехнічні, столярні і штукатурні роботи, частково прийшли
в непридатність, змонтовані три котли 1/9 Г і котельне обла�
днання, які частково розукомплектовані і покриті корозією.

Димова труба від котельні, за ГП № 11. Виконий фунда�
мент і металева димова труба, яка від часу і осадів покри�
лась корозією.

Баки�акумулятори, за ГП № 12— будівництвом не викону�
вались.

Насосна станція протипожежного водопостачання, за ГП
№ 13; резервуари протипожежного запасу води ємністю
2х200 м3, за ГП № 14, 14.1— виконані з монолітного залізобе�
тону і обваловані землею.

Виконані дві водонапірні башти, за ГП № 15, 16.

Майданчики шихтовки глини та твердого палива, за ГП
№ 17, 18 — будівництвом не виконувались.

Майданчик з перероблення аргеліту за ГП № 19. Будівля
типу навісу, по якій виконані фундаменти, колони, двоскатні
залізобетонні балки, ребристі плити покриття та бетонна під�
лога. Рулонна покрівля частково прийшла в непридатність.

Адміністративна будівля, за ГП № 20. Виконана повністю
3�поверхова цегляна будівля. Виконані електротехнічні, сан�
технічні і штукатурні роботи, бетонна підготовка під підлогу,
які частково пошкоджені. Дверне і віконне заповнення з де�
рева і алюмінію частково пошкоджене і частково відсутнє,
засклення частково розбите, в побутових приміщеннях об�
лицювання стін глазурованою плиткою частково зруйнова�
не.

 Стоянка транспортних засобів, за ГП № 21— будівницт�
вом не виконувалась.

 Виконана цегляна будівля пожежного депо на два автомо�
білі, покрівля і штукатурні роботи на якій частково прийшли в
непридатність. Електротехнічні, сантехнічні, столярні і оздоб�
лювальні роботи по будівлі не виконувались.

На майданчику виконані мережі водогону і каналізації, на�
земна теплотраса, зовнішня ізоляція якої частково зруйнова�
на. Від підстанції, розташованій на майданчику виконано роз�
галуження до силових шаф, по периметру майданчика вста�
новлені залізобетонні опори зовнішнього освітлення. Мережі
зв’язку на майданчику не виконувались.

По зовнішньоплощадковим інженерним мережам виконий
водогін технічної води і каналізаційні підземні очисні спору�
ди, а також каналізація від заводу до очисних споруд. Водо�
гін господарсько�питної води, мережі телефонізації, радіо�
фікації, газопостачання — не виконувались.

Виконано електропостачання на залізобетонних опорах,
змонтований дріт на яких повністю демонтований.

Проектно�кошторисна документація на об’єкт розукомп�
лектованана, застаріла і потребує коректування. По пожеж�
ному депо проектно�кошторисна документація повністю від�
сутня.

На майданчику виконано вертикальне планування. Благо�
устрій, озеленення, дороги і тротуари на майданчику не ви�
конувались. Виконано огородження території заводу зі збір�
них залізобетонних плит. Декілька плит впало і лежать на зе�
млі.

Земельна ділянка: 3,11 га.
Загальна ступінь будівельної готовності об’єкта з ураху�

ванням його фактичного стану становить до 65%.
Вартість продажу об’єкта разом з незмонтованим облад�

нанням та невикористаними будівельними матеріалами ста�
новить — 1 645 024,63 грн. без ПДВ, сума ПДВ — 329 004,93
грн.

Початкова вартість об’єкта з урахуванням податку на
додану вартість — 1 974 029,56 грн.

 Умови продажу:
об’єкт може бути використаний за первісним призначен�

ням; завершити будівництво об’єкта протягом 5 років, забо�
роняється відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій
розташований цей об’єкт, до моменту завершення будівниц�
тва і введення об’єкта в експлуатацію; забезпечити вимоги
техніки безпеки, екологічної безпеки, охорони навколишньо�
го природного середовища під час добудови та подальшого
введення об’єкта в експлуатацію, погасити заборгованість з
заробітної плати у сумі 90 900,00 грн.; прийняти пайову участь
в будівництві газопроводу до с. Кармалюкове довжиною 2
км; у 2�місячний термін покупець відшкодовує витрати, по�
в’язані з приватизацією об’єкта.

Питання відведення, оренди або приватизації земельної
ділянки вирішується за ініціативою покупця самостійно піс�
ля укладення договору купівлі�продажу об’єкта згідно з чин�
ним законодавством.

Подальше використання незмонтованого обладнання та не�
використаних для будівництва матеріалів — на розсуд поку�
пця, після повної сплати та підписання акта приймання�
передачі.

Переможець аукціону в разі відмови від укладення догово�
ру купівлі�продажу об’єкта сплачує продавцю 20% від кінце�
вої ціни продажу об’єкта.

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

Грошові кошти в розмірі 197 403,00 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій обла�
сті № 37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.

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

Аукціон відбудеться через 30 днів від дня опублікуван8
ня цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за
адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 о 10.00.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою його розта�
шування. Додаткову інформацію можна одержати за місцем
подання заяви.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: РВ
ФДМУ по Вінницькій обл., м. Вінниця, вул. Гоголя,10 (кімн.14),
тел. 35�46�29. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), по
п’ятницях з 8.00 до 14.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний  продаж на аукціоні
лабораторно8виробничого корпусу

Назва об’єкта: лабораторно�виробничий корпус.
Знаходиться на відповідальному збереженні державного

зовнішньо�економічного підприємства «Укркольорпром».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Кам’янська, 27а.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта незавершеного
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будівництва входять: лабораторно�виробничий корпус —
5�поверховий адміністративний корпус будівельною готов�
ністю: 51% та прибудований до нього 3�поверховий вироб�
ничий корпус будівельною готовністю: 65,2%; склад довго�
мірів у блоці зі складом лаків, фарб та навісом будівельною
готовністю: 57,8%; залізобетонна збірна огорожа будівель�
ною готовністю: 60%. До будівельного майданчику є органі�
зований автомобільний під’їзд з твердим покриттям, під�
ведено залізничну колію. Інженерні комунікації на об’єкті від�
сутні. На території знаходяться будівельні матеріали: конс�
трукції залізобетонного огородження — 2 шт.; секції тунелю
для будівлі підземного комплексу — 6 шт.; стінові панелі —
3 шт.

Проектно�кошторисна документація відсутня.
Площа земельної ділянки під забудову — 0,39 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 434 817,00 грн., ПДВ

— 86 963,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

521 780,40 грн.
Умови продажу об’єкта:
обов’язкове завершення будівництва та введення об’єкта

в експлуатацію за початковим призначенням або зі зміною
профілю протягом п’яти років від дня підписання акта при�
ймання�передачі об’єкта; заборона продажу об’єкта незаве�
ршеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташо�
ваний цей об’єкт, до моменту завершення будівництва і вве�
дення об’єкта в експлуатацію та до моменту здійснення поку�
пцем повних розрахунків за придбаний об’єкт; забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природ�
ного середовища під час добудови та подальшого введення
в експлуатацію об’єкта приватизації; питання приватизації
чи оренди земельної ділянки та її розмір покупець вирішує
самостійно з місцевою радою в порядку, встановленому чин�
ним законодавством.

Засоби платежу — грошові кошти.
Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про�

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

Учасники аукціону грошові кошти в розмірі 52 178,04 грн.,
що становить 10% від початкової вартості об’єкта привати�
зації, вносять на рахунок №37311009001104 Управління Дер�
жавного казначейства України в Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337 Регіональному відді�
ленню Фонду державного майна України по Дніпропетровсь�
кій області до 2 грудня 2004 року (включно).

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

Аукціон відбудеться 6 грудня 2004 року о 10.00 у філії
«Дніпропетровський аукціонний центр» ДАК «Націона8
льна мережа аукціонних центрів» за адресою: 49061,
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12,
48й поверх, тел. 779830874.

Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення
ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: 49000, м.
Дніпропетровськ, вул.Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий
термін прийняття заяв: 2 грудня 2004 року до 17.00. Ознайо�
митися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розта�
шування.

Додаткову інформацію про продаж об’єкта можна отрима�
ти за тел. 42�89�48.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні не встановленого

устаткування
Назва об’єкта: не встановлене устаткування придбане для

ОНБ — комплексу з перероблення та забою птиці, яке знахо�
диться на балансі ВАТ «Родніки».

Адреса об’єкта: Миколаївська обл., Миколаївський р�н,
с. Весняне.

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: комплект
обладнання під забій птиці К7�ФЦЛ�6/41�01; апарат елект�
роглушіння птиці Р3�ФЭО; машина для забою В2�ФЦ2Л�6/4;
лічильник птиці В2�ФЦЛ�6/66 (2 шт.); ванна К7�ФЦЛ�6/5�01;
машина для очищення пір’я К7�ФЦЛ/7 (3 шт.); машина обіль�
ноочисна К7�ФЦЛ/6 (3 шт.); машина для відрізання голів
В2�ФЦЛ�6/16; подрібнювач К7�ФЦЛ�6/39 (2 шт.); маши�
на В2�ФЦЛ�6/9; пристрій для саноброблення конвейєру
К7ФО2�Л/6; агрегат насосний В2�ФЦ2�Л/38; жолоб; транс�
портер ФЦЛ�6/41�01; конвеєр К7�ФЦЛ�6/41�02; жолоб по�
трошіння В2�ФЦЛ�6/13; подрібнювач В2�Ф�001/3; насос
В2�ФЦЛ�6/67 (3 шт.); машина Я6�ФРШ; конвейєр охолодження
К7�ФЦЛ�6/41�16; камера зрошування Р3�ФО2�Ц�3/1; при�
стрій для мийки тушок Р3�ФО2�Ц�3/2; охолоджувач тельбу�
хів В2�ФЦЛ�6/11(3 шт.); холодильник ХРК�3/8 (2 шт.); елева�
тор ведуч.(3 шт.); елеватор водострумний(4 шт.); паропідігрі�
вач (2 шт.); підйомник К6�ФП�23�1; стрічка транспортер�
на (35 м); возик Т�058 (8 шт.); ваги ВП20�12; конвейєр
К7�ФЦЛ�6/41�01; транспортер для гною; транспортер
АВМ�1,5; вивідна камера (2 шт.); котел КСТ�16; водонагрівач;
електроводонагрівач САХ 400; блок пальний ГБФ�045 (3 шт.);
блок пальний; черв’як; верстат УМ�80; верстат ИТР 100, авто�
клав.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 419,0 грн., ПДВ —
1 083,8 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ –
6 502,8 грн.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає
покупець.

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

ся на р/р № 37184003000049 в Управлінні Державного каз�
начейства в Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ
20917284.

Грошові кошти в сумі 651 грн., що становить 10% від поча�
ткової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок №
37318006000049, в Управлінні Державного казначейства у Ми�
колаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, в конференц8залі Регіонального відділення ФДМУ
по Миколаївській області об 11.00.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Миколаївсь�
кий р�н, с. Весняне.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення Фонду держмайна України по Миколаївській об�
ласті, 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6�й поверх, кімн.12,
тел.: (0512) 47�03�81, 47�84�59.

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання із зниженням

вартості на 30% — службово8лабораторного
корпусу ПЕМ, що знаходиться на балансі

ВАТ «Черкасиобленерго», але не ввійшов до його
статутного фонду (державна власність)

Код за ЄДРПОУ: 22800735.
Адреса: 20900, Черкаська обл., Чигиринський р�н., с. Віто�

во�1.
Склад основних об’єктів: будівля триповерхова каркасна,

розміром 12х42 м, площа забудови — 504 м2. Змонтований
каркас будівлі: встановлені фундаменти, змонтовані стінові
панелі, плити перекриття та покриття, колони, ригелі, сходо�
ва клітина, покрівля.

Ступінь будівельної готовності: 50%.
Площа земельної ділянки: земельна ділянка окремо не ви�

ділена. Земельна ділянка площею 321,1399 га надана дирек�
ції споруджувальної Чигиринської ПГЕС (державний акт на
право користування землею від 12.12.97).

Умови продажу:
розбирання об’єкта незавершеного будівництва протягом

1 року з моменту нотаріального посвідчення договору купів�
лі�продажу; забезпечити дотримання вимог екологічної без�
пеки, охорони навколишнього природного середовища під
час розбирання об’єкта; протягом 1 місяця після розбиран�
ня об’єкта здача земельної ділянки органам місцевого само�
врядування, якщо покупець відмовляється від права при�
дбання земельної ділянки під забудову; заборона відчужен�
ня об’єкта на термін його розбирання.

Вартість продажу без ПДВ — 21 840 грн., ПДВ — 5 460 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ —27 300 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 730 грн., що становить 10% від

початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37310007000007 УДК у Черкаській області, МФО 854018,
код 21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській облас�
ті.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37184006000007 УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

Термін прийняття заяв до 29 листопада 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 3 грудня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна робочі дні за місцем його

розташування.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб

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

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

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні виробничого корпусу

(державна власність)
Назва об’єкта: виробничий корпус овочесушильного заво�

ду .
Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Борисенка, 45.
Характеристика об’єкта: будівля складається з виробни�

чого цеху та блоку акумулюючих ємностей відстійників. Буді�
вля виробничого цеху розміром 96х54 м, загальною площею
приблизно 5040 м2, висотою 8 м. Дах перекритий залізобе�
тонними плитами та руберойдом на 80%. Виконані стіни та
частково внутрішні перегородки.

Будівельна готовність: 40%.
Блок акумулюючих ємностей — відстійників складається з

підземної бетонної ємкості розміром 6х3х4 м, будівельною
готовністю: 40%; надземної бетонної ємкості розміром 12х6х4
м, будівельною готовністю: 40%; надземної бетонної ємкості
розміром 34х15х4 м, будівельною готовністю: 10%.

Загальна будівельна готовність блоку — 10%.
Будівля виробничого цеху частково обнесена бетонним па�

рканом з металевими воротами довжиною приблизно 160м.
Площа земельної ділянки, яка планується для передачі ра�
зом з об’єктом, становить приблизно 10 716 м2. Поруч прохо�
дить асфальтова дорога загального користування, мережі
тепло�, газо�, водопостачання та каналізації. Будівельні ма�
теріали та невстановлене обладнання на будівельному май�
данчику відсутні. Загальна будівельна готовність будівницт�
ва будівлі виробничого цеху — 40%.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 356 590
грн.

ПДВ — 71 318 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням

ПДВ — 427 908 грн.
Засоби платежу: грошові кошти.
Умови продажу:
під добудову протягом трьох років після підписання дого�

вору купівлі�продажу, без збереження профілю; заборона
продажу до моменту завершення будівництва та введення в
експлуатацію, забезпечення вимог екологічної безпеки, охо�
рони навколишнього природного середовища під час добу�
дови об’єкта; протягом року з моменту підписання договору
купівлі�продажу оформити право забудовника на об’єкт та
виготовити проектну документацію на закінчення будівницт�
ва; розстрочка платежу згідно з чинним законодавством; по�
купець виконує огорожу по межі розмежування; остаточне пи�
тання розмежування, землевідведення, спільного користу�
вання мережами водопостачання, каналізації та електропос�
тачання вирішується з об’єднанням «Чернігівспиртгорілка».

Застава: грошові кошти в розмірі 42 791 грн.
Застава: грошові кошти, що становить 10% від початкової

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 6 грудня 2004 року.
Аукціон відбудеться 10 грудня 2004 р. об 118й годині

за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Додаткову інформацію можна отримати в Ре�гіональному

відділенні ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000,
м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 319, тел.17�63�02 з
8.00 до17.00 (крім вихідних).

Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота

ДОНЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання за методом

зниження ціни лота житлового будинку
(державна власність)

Код за ЗКПО балансоутримувача: 00476625.
Назва об’єкта: житловий будинок № 19, що знаходиться на

балансі ВАТ «Донрибкомбінат».
Адреса: Донецька обл., Слов’янський район, с. Мирне, вул.

Садова.
Площа земельної ділянки: 97 м2.
Відомості про об’єкт: виконано фундамент, стіни, перего�

родки першого поверху.
Будівельна готовність: 33%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 12 677,71 грн., ПДВ

— 2 535,54 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

15 213,25 грн.
Умови продажу:
покупець повинен розібрати об’єкт та привести будівель�

ний майданчик в належний стан протягом одного року після
укладення договору купівлі�продажу; покупець повинен за�
безпечити дотримання правил техніки безпеки, санітарних
та екологічних норм, передбачених законодавством; поку�
пець оплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до
продажу; здати земельну ділянку органам місцевого само�
врядування з додержанням умов здачі; переможець аукціо�
ну, який відмовився від підписання протоколу аукціону або
укладання договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує про�
давцю неустойку в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу
об’єкта.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься: одержувач —
представництво Фонду держмайна України в м. Слов’янську;
банк одержувача — УДК в Донецькій області, МФО 834016,
код за ЗКПО 23607288, р/р №37180561900075.

Грошові кошти в розмірі 1 064,93 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться:
одержувач — представництво Фонду держмайна України
в м. Слов’янську; банк одержувача — УДК у Донецькій об�
ласті, МФО 834016, код за ЗКПО 23607288, р/р №
37318005000634.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати�
зації вносяться на р/р № 37180561900075, одержувач —
представництво ФДМУ в м. Слов’янську, банк одержувача
— УДК у Донецькій області, код за ЗКПО 23607288, МФО
834016.

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

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за ад8
ресою: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої револю8
ції, 49, представництво Фонду державного майна Укра8
їни в м. Слов’янську.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування. Телефони для довідок: 3�60�15, 3�82�73.

Служба з організації аукціону: представництво ФДМУ в м.
Слов’янську, з 8.00 до 17.00 в робочі дні за адресою: м. Сло�
в’янськ, вул.Ж.Революції, 49.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання

за методом зниження ціни лота будинку побуту
(державна власність)

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — буди�
нок побуту, що знаходиться на балансі Структурної одиниці
ВАТ «Донбасенерго» Слов’янської ТЕС.
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Адреса: Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Ювілейна.
Код ЗКПО балансоутримувача: 00131104.
Площа земельної ділянки: 143 м2.
Відомості про об’єкт: збудовано фундамент з залізобетон�

них блоків у чотири—п’ять рядів.
Будівельна готовність: 17%.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 14 034,41 грн., ПДВ

— 2 806,88 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

16 841,29 грн.
Умови продажу:
покупець повинен розібрати об’єкт та привести будівель�

ний майданчик в належний стан протягом одного року після
укладення договору купівлі�продажу; покупець повинен за�
безпечити дотримання правил техніки безпеки, санітарних
та екологічних норм, передбачених законодавством; поку�
пець оплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до
продажу; здати земельну ділянку органам місцевого само�
врядування з додержанням умов здачі; переможець аукціо�
ну, який відмовився від підписання протоколу аукціону або
укладання договору купівлі�продажу об’єкта, сплачує про�
давцю неустойку в розмірі 20% від кінцевої ціни продажу
об’єкта.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься: одержувач —
представництво Фонду держмайна України в м. Слов’янську;
банк одержувача — УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЗКПО 23607288, р/р № 37180561900075.

Грошові кошти в розмірі 1 684,13 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться:
одержувач — представництво Фонду держмайна України
в м. Слов’янську; банк одержувача – УДК в Донецькій об�
ласті, МФО 834016, код за ЗКПО 23607288, р/р №
37318005000634.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт привати�
зації вносяться на р/р № 37180561900075, одержувач —
представництво ФДМУ в м. Слов’янську, банк одержувача
— УДК у Донецькій області, код за ЗКПО 23607288, МФО
834016.

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

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за ад8
ресою: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої револю8
ціі,49, представництво Фонду державного майна Укра8
їни в м. Слов’янську.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за міс�
цем його розташування. Телефони для довідок: 3�60�15,
3�82�73.

Служба з організації аукціону: представництво ФДМУ в м.
Слов’янську, з 8.00 до 17.00 в робочі дні за адресою: м. Сло�
в’янськ, вул.Ж.Революції,49.

ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота середньої школи
УКБ Закарпатської ОДА (державна власність)

Назва об’єкта: незавершене будівництво середньої школи
УКБ Закарпатської ОДА.

Адреса: Закарпатська обл., Ужгородський р�н, с.Кам’яни�
ця.

Призначення об’єкта: освіта.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 235 834,00 грн., ПДВ

— 47 167,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

283 001,00 грн.
Відомості про об’єкт: згідно з генеральним планом об’єкт

складається з трьох навчальних корпусів (А,Б,В).

Корпус А: виконані роботи з влаштування нульового циклу
по навчальному корпусу та зведено стіни перекриття без да�
ху над ними. Зведений підвал та цокольний поверх змонто�
вано з залізобетонних блоків, перекритий залізобетонними
плитами, частково виконано цегляні стіни та перегородки пер�
шого поверху .

Корпус Б: зведено фундамент із залізобетонних блоків, пе�
рекритий залізобетонними плитами.

Корпус В: будівництво не розпочато.
Унаслідок того, що ОНБ будується на земельній ділянці гір�

ської місцевості, будівельний майданчик обнесено залізо�
бетонними підпірними стінами, які запобігають зсуву ґрунту.
Початок будівництва — серпень 1992 р., припинення будіве�
льних робіт — грудень 1995 р.

Ступінь будівельної готовності об’єкта: 16%.
Площа земельної ділянки: 1,95 га. Питання землекористу�

вання покупець вирішує самостійно з органами місцевого
самоврядування згідно з чинним законодавством.

Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; заве�

ршення будівництва; заборона продажу об’єкта до моменту
завершення будівництва та введення його в експлуатацію;
забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охоро�
ни навколишнього природного середовища під час добудо�
ви та подальшого введення в експлуатацію об’єкта прива�
тизації.

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

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

 Грошові кошти в розмірі 28 300,10 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують�
ся на р/р № 37314009000173 в УДК у Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.

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

Аукціон буде проведено через 30 днів після опубліку8
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00 за адресою: Закарпатська область, м. Ужго8
род, вул. Собранецька, 60.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатсь�
ка область, Ужгородський р�н, с. Кам’яниця.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужго�
род, вул. Собранецька, 60, кімната 316, телефони для дові�
док: (03122) 3�53�21, 3�71�93.

ЧЕРHІВЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІHФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота молочно8тваринницької ферми на
200 голів великої рогатої худоби, що знаходиться на

балансі ТОВ «Олексіївське» (державна власність)
Hазва об’єкта: не завершена будівництвом молочно�

тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби
Адреса: Чернівецька обл., Сокирянський р�н, с.Новоолек�

сіївка.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки,

відведена під будівництво об’єкта, за генпланом становить
1,65 га. Питання приватизації (оренди) земельної ділянки
вирішується за ініціативою покупця після укладення догово�
ру купівлі�продажу об’єкта.

Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом молоч�
но�тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби

знаходиться на околиці села Новоолексіївка на відстані 100 м
до дороги місцевого значення.

Відомості про забудову: на будівельному майданчику роз�
почате будівництво:

родильної на 25 корів з приміщенням для молодняка на 220
голів — змонтований фундамент лівого блоку та права стіна
висотою 1 м;

корівника на 100 голів — змонтований фундамент, стіни,
колони. На правому корпусі корівника змонтовані прогони;

кормоцеху — зведений фундамент, зроблена кладка стін,
на 1�му поверсі змонтовані перемички, на 2�му не закінчена
кладка стін на 20%;

санпропускника на 15 чол. — зведено фундамент, виконана
кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накрито
дах з шиферу. Внутрішні поверхні стін оштукатурені на 90%,
зовнішні — на 30%;

Об’єкт незаконсервований, будівельний майданчик не охо�
роняється, огородження відсутнє.

На будівельному майданчику знаходяться придбані для об’�
єкта незавершеного будівництва матеріали, вироби, конс�
трукції, завезені на майданчик і не використані для будівни�
цтва: фундаментні блоки ФБС�24.5.6 m — 44 шт.; залізобе�
тонні балки 2БСП12�3АтУ (розміром 12 м) — 2 шт.; залізобе�
тонні перемички 5 ПБ�25�37 — 5 шт.; залізобетонна паля
С12�30 (розміром 12 м) — 1 шт.

Умови продажу:
1. Завершення будівництва протягом 5 років з дня підпи�

сання акта приймання�передачі об’єкта.
2. Новий власник вирішує питання використання об’єкта

самостійно.
3. Заборона відчуження об’єкта незавершеного будівницт�

ва до моменту завершення будівництва та введення його в
експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації. У
разі неможливості завершення будівництва в установлені
строки за наявності відповідних обґрунтувань строки завер�
шення будівництва можуть бути змінені за рішенням органу
приватизації та органу місцевого самоврядування, про що
укладається додатковий договір.

 Вартість продажу без ПДВ —163 926,65 грн., ПДВ —
32 785,33 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
196 711,98 грн.

Грошові кошти в розмірі 19 671,20 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації та реєстрацій�
ний збір за подання заяви на участь в аукціоні в розмірі
17,00 гривень вносяться на р/р № 37310501800001 Регіона�
льного відділення Фонду державного майна України по Че�
рнівецькій області в Управлінні Державного казначейства у
Чернівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код
21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватиза�
ції вносяться на р/р № 37180501900001 Регіонального відді�
лення Фонду державного майна України по Чернівецькій об�
ласті в Управлінні Державного казначейства у Чернівецькій
області, МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

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

Аукціон буде проведено 03.12.2004 за адресою:
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, о 12 .00.

Кінцевий термін прийняття заяв: 29.11.2004.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем

його розташування з дозволу регіонального відділення.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне

відділення Фонду державного майна України по Чернівець�
кій області, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а,
телефон для довідок 55�75�28.

Ф О Н Д О В А    Б І Р Ж А

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМВБ та філіях
м. Київ, УМВБ. Аукціонні торги  08.12.2004
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НАСОСИ

РЕАЛІЗАЦІЯ СПЕРМО.
ПРОДУКЦІЇ

218012 ВАТ «ЗАВОД ПІВДЕНГІДРО.
МАШ» (ДОД.)

700312 ВАТ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ
СПРАВИ В ТВАРИННИЦТВІ»

71101, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. БЕР.
ДЯНСЬК, МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 77

28000, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М.
ОЛЕКСАНДРІЯ, ВОЙНІВСЬКЕ ШОСЕ,
2

№
пор.

Заборго.
ваність
дебітор.

ська,
грн.

Заборго.
ваність

кредитор.
ська,
грн.

Обсяг
вироб.
ництва,

грн.

Кіль.
кість
пра.
ців.

ників,
чол.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор.
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балансо.
вий

прибуток,
грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до

СФ

Земель.
на

ділян.
ка,
га

Пакет
акцій,

шт.

Номі.
нал,
грн.

Адреса

Фор.
ма
ви.

пуску
акцій

Ознака
монопо.

ліста
та ст.

важли.
вого

Сукупний
обсяг

реалізації
(за останній

фін. рік),
грн.

Сукупна
вартість
активів

(за останній
фін. рік),

грн.

Б М 13940000,00 0,250 13940001 25,00 23,51 01.07.2004 14 50052400 64,26 .735100 8413100 9956900 0 2400800 46308200

Д — 234656,00 0,250 248352 26,46 193,0 01.07.2004 15 1411800 52,58 .17400 165200 84500 67500 99700 912900

Місце проведення торгів: УМВБ, 04070, м. Київ823, вул. Межигірська, 1, телефони для довідок: 461854834, 461854824. Дата проведення торгів:  08.12.2004. Початок торгів об 11.00. Позначкою «М» відмічені пакети
акцій ВАТ, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій. Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску акцій.

В інформації, надрукованій у газеті «Відомості приватизації» від 22.09.2004 № 37(325) про
продаж пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на Кримській філії
Української фондової біржі, м. Сімферополь. Аукціонні торги 02.11.2004 слід читати:

Код за ЄДРПОУ та назва підприємства Пакет акцій, що пропонується до продажу, (шт.)

1268621 ВАТ «СИМСТРОЙТРАНССЕРВИС» 379 501

Фонд державного майна повідомляє
В інформації про продаж пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Ту8

ристсько8оздоровчий комплекс «Судак» за грошові кошти на Кримській філії Укра�
їнської фондової біржі, м. Сімферополь, опублікованій в газеті «Відомості приватизації»
від 27 жовтня 2004 р. № 42(330) допущено технічну помилку. Замість «Аукціонні торги
07.12.2004» слід читати «Аукціонні торги 30.11.2004».

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 296834830
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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 оголо�
шення 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.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення незалежної оцінки об’єктів
1. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд у складі:

столярних цехів (літ. В, літ, Г, літ. Д), складу (літ. Б), сторожки (літ. Е),
градирні (літ. І), торговельного павільйону (літ. З) та огорожі
(№ 1—2), що знаходиться на балансі Ужгородського ДКВП «Заліз�
ничник».

Місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, вул. Бородіна, 24.
Кількість основних засобів: вісім. Столярні цехи (літ. В площею

383,7 м2, літ. Г — 168,1 м2, літ. Д — 180,2 м2), склад (літ. Б) — 324,1 м2,
сторожка (літ. Е) — 19,5 м2, торговельний павільйон (літ. З) — 18,0
м2, градирня — металеві конструкції на бетоному фундаменті, ого�
рожа — металева сітка та металеві ворота.

Балансова залишкова вартість станом на 30.09.2004: 7,164 тис.
грн.

Організаційно�правова форма: державна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
2. Назва об’єкта оцінки: другий та третій поверхи площею

616,8 м2 будівлі літ. А комплексу будівель Будинку культури та
клубу.

Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська область, Берегівський
р�н., с. Яноші, вул. Шевченка, 45.

Кількість основних засобів: один.
Балансова залишкова вартість станом на 01.10.2004 — 179,7 тис.

грн.
Організаційно�правова форма: комунальна.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено�
го наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міні�
стерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що

має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оці�
нювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оці�
нювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого на�
казом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355;

досвіду роботи суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки
майна, зокрема подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оці�
нки майна та підписання звітів про оцінку майна, їх особистого до�
свіду у проведенні оцінки подібного майна.

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документа�
цію (складається з конкурсної пропозиції та підтвердних докумен�
тів) в запечатаному конверті з описом підтвердних документів: заяву
на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого до�
кумента претендента; інформацію про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі�
фікації та особистого досвіду роботи з незалежної оцінки оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна); копії ква�
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида�
ного претенденту ФДМУ; конкурсну пропозицію претендента, яка
подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо
вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан�
ням робіт, а також терміну виконання робіт (на конверті необхідно
зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльнос�
ті»); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете�
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їх особистими підписами.

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ
ФДМУ за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конку�
рсу (включно) за адресою: м. Ужгород, вул.Собранецька, 60.

Конкурс буде проведено о 10.00 у Регіональному відділенні
ФДМУ по Закарпатській області 18 листопада 2004 р. за адре8
сою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, к. 303.

Телефони для довідок: 3�62�68, 3�71�93.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення

незалежної оцінки об’єктів
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 147, літ.

А85, що орендується приватним підприємцем Бобруйко О. А.
Місцезнаходження об’єкта: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40 років Ра�

дянської України, 41а.
Телефони: (0612) 18�55�89, 067�3�08�73�17.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом ви�

купу.
Площа приміщення 163,8 м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 01.09.2004 — 45 668,68 грн., ба�

лансоутримувач — ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд».
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Організаційно�правова форма: державна.
2. Назва об’єкта: кімнати № 1—26 двоповерхового будинку,

літ. А82, що орендуються ТОВ «Індустріал Центр».
Місцезнаходження об’єкта: 69118, м. Запоріжжя, вул. Луначар�

ського, 17а.
Телефони: (0612) 13�50�14. (050) 456�04�82.
Мета проведення незалежної оціни: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення 505,1 м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на 01.01.04 — 28 166,00 грн., балан�

соутримувач — Запорізьке обласне управління з фізичного вихо�
вання та спорту.

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Організаційно�правова форма: державна.
3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 126, літ.

А89, що орендується приватним підприємцем Зінченко О. П.
Місцезнаходження об’єкта: 69104, м. Запоріжжя, вул. Олімпійсь�

ка, 26а.
Телефони: 286�03�57, 271�83�06.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом ви�

купу.
Площа приміщення 248,8 м2, виконані поліпшення.
Балансова вартість станом на: (довідка відсутня), балансоутри�

мувач — ЗАТ «Сатурн�Д».
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер�

дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати�

ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра�
їни від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 19.12.2003 № 1194/8515.

Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті докуме�
нтацію з описом підтвердних документів: заяву на участь у конкурсі
за встановленою формою; копію установчого документа претенде�
нта; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у шта�
тному 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 май�
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, видано�
го претенденту Фондом державного майна України; інформацію про
претендента (документ, який містить відомості про претендента, що�
до його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча�
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо); один конверт із зазначенням адреси претендента.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єди�
ній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу регіо�
нального відділення ФДМУ (кімната 767) до 12.11.2004 (включно).

Конкурс відбудеться 17.11.2004 у кімнаті 748 о 14.00 за ад8
ресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Телефон для довідок
13850829.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до

проведення незалежної оцінки
Назва об’єкта: приміщення спортивного комплексу, що оренду�

ється приватним підприємцем Міловановою М. А.
Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова,

4. Телефони: 63�27�78, 33�70�15.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом ви�

купу.
Площа приміщення 1 100,7 м2, виконані поліпшення.
Балансоутримувач — ВАТ «Запорізький домобудівний комбінат».
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер�

дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва�

тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці�
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного май�
на України від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 19.12.2003 за № 1194/8515.

Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті доку�
ментацію з описом підтвердних документів: заяву на участь у конку�
рсі за встановленою формою; копію установчого документа прете�
ндента; 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 оці�
нки майна та підписання звіту про оцінку майна, звірені їхніми осо�
бистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльно�
сті, виданого претенденту Фондом державного майна України; ін�
формацію 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 чи�
слі подібного майна тощо); один конверт із зазначенням адреси
претендента.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єди�
ній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу ре�
гіонального відділення ФДМУ (кімн. 767) до 12.11.2004  (включно).

Конкурс відбудеться 17.11.2004 у кімн. 748 о 148й годині за
адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Телефон для довідок
13850830.

К О Н К У Р С И   З   В І Д Б О Р У   Е К С П Е Р Т І В
ІНФОРМАЦІЯ

Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки майна

1. Двоповерхова нежитлова будівля загальною площею 550,4 м2.
Мета оцінки — приватизація шляхом викупу за наявністю невід’�

ємних поліпшень орендованого майна.
Адреса: м. Луганськ, вул. Оборонна, 101к.
Балансоутримувач — Луганське обласне автотранспортне

управління.
2. Об’єкт незавершеного будівництва — 168квартирний житло8

вий будинок (поз.1).
Мета оцінки — продаж під розбирання.
Адреса: Попаснянський р�н, с. Білогорівка.
3. Об’єкт незавершеного будівництва — 168квартирний житло8

вий будинок (поз.2).
Мета оцінки — продаж під розбирання.
Адреса: Попаснянський р�н, с. Білогорівка.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді�
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра�
їни 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцін�

ки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними докумен�
тами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному ре�
єстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізи�
чних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердже�
ного наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001
№ 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001
за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна,
зокрема подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оці�
нки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого
досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єк�
том оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;

у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження дія�
льності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оці�
ночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебу�
вають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної дія�
льності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяль�
ності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, май�
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими пе�
редбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за на�
прямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділен�
ня Фонду державного майна України конкурсну документацію, яка
складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До
підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за вста�
новленою формою; копія установчого документа претендента; ко�
пії 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 додат�
ково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида�
ного претенденту Фондом державного майна України; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претенде�
нта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат�
ково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по�
дібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про прове�
дення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіональ�
ного відділення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Героїв
ВВВ, 3а, кімн.206) до 17.00 15 листопада 2004р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На кон�
верті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оці�
ночної діяльності».

Конкурс відбудеться 22.11.2004  о 15.00 в Регіональному
відділенні ФДМУ по Луганській області за адресою: 91000,
м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.

Телефон для довідок 58�03�30.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до

проведення оцінки майна станом на 31.10.2004
1. Нежитлове приміщення площею 248,2 м2, що знаходиться

на балансі ДКП «ВЖРЄУ №5» м. Суми і орендується ТРК «ІнтерТеле�
Ком».

Юридична адреса: м. Суми, вул. Праці, 37.
2. Нежитлове приміщення площею 543,0 м2, що знаходиться

на балансі ВАТ «Гумотехніка» і орендується приватним підприєм�
цем Зновенко О.В.

Юридична адреса: м. Суми, вул. Римського�Корсакова, 3.
3. Група інвентарних об’єктів — будівлі, споруди та обладнання,

що знаходяться на балансі та орендуються ТОВ «Стандарт�2002». (Бу�
дівлі та споруди —16 одиниць, обладнання — 31 одиниця).

Юридична адреса: м. Шостка, вул. Молодіжна, 14.
Спосіб приватизації зазначених об’єктів: викуп.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, за�

твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
№1891.

Претенденти подають таку конкурсну документацію: заяву на
участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого до�
кумента претендента; копію свідоцтва платника податку; копії ква�
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному скла�
ді 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 під�
писання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен�
денту Фондом державного майна України; інформацію про прете�
ндента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�
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нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залуча�
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май�
на 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 прове�
дення конкурсу.

Конкурс відбудеться 18 листопада 2004 року о 10.00 за ад8
ресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 48й поверх, кімн. 3.

Кінцевий термін подачі конкурсної документації: 12 листопада
2004 року (включно).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
1. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка поча�

ткової вартості об’єкта оцінки, що приватизується шляхом прода�
жу на аукціоні.

Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину, що знахо�
диться на балансі ВАТ «Птахофабрика «Курганська».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Балаклійсь�
кий р�н, с. П’ятигірське, вул. Перемоги, 7а.

Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),
що виробляються: торгівля.

Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину (літ.
А�1), 1954 року побудови, загальною площею 166,2 м2.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського то�
вариства: —.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершено�
го будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріа�
льних активів: дорівнює нулю.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової

вартості об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) для зміни умо�
ви укладеного договору купівлі�продажу щодо розбирання об’єкта
на умову про його добудову.

Назва об’єкта оцінки: ОНБ — комплекс будівель та споруд.
Місцезнаходження ОНБ: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 2.
Склад об’єкта незавершеного будівництва:
комплекс будівель та споруд виробничого та побутового призна�

чення (збудовано коробки будівель): 9�поверховий інженерно�
лабораторний корпус, прибудований 2�поверховий актовий зал з
їдальнею, два переходи�вестибюлі;

окремо розташовані споруди спеціального призначення (збудо�
вано коробки будівель): розподільча підстанція, насосна станція та
резервуар запасу води (виконано земляні роботи).

Об’єкт розташований на земельній ділянці площею орієнтовно
6 828 м2, яка може бути відведена із земельної ділянки загальною
площею 13828 м2, що була надана під забудову попередньому за�
мовнику державним актом на право користування землею.

Придбані для об’єкта незавершеного будівництва матеріали, ви�
роби, конструкції, завезені на будівельний майданчик і не викорис�
тані для будівництва, а також устаткування, не передане до монта�
жу, або таке, що не потребує монтажу,— відсутні.

Проектно�кошторисна документація відсутня.
У разі необхідності можна ознайомитися зі звітом про незалежну

оцінку, проведену станом на 31.12.2001.
Дата оцінки: 31.12.2001.
Термін виконання робіт — 21 календарний день.
Конкурс відбудеться по кожному об’єкту окремо.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документа�

цію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (на�
каз ФДМУ № 2100 від 25.11.2003): заяву на участь у конкурсі за вста�
новленою формою; копію установчого документа претендента; ко�
пії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання зві�
ту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та під�
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа�
ми; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре�
тенденту ФДМУ; інформацію про претендента (документ, який міс�
тить 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 оцін�
ки майна тощо); практичний досвід роботи з незалежної оцінки; один
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єди�
ній одиниці виміру — календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допус�
кається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового
діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області
до 16.11.2004 за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держ�
пром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, кімн. 205.

Конкурс відбудеться 19.11.2004 о 15.00 в Регіональному
відділенні ФДМУ по Харківській області за адресою: 61022,
м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 38й під’їзд, 58й поверх,
кімн. 230а.

Тел. для довідок (8057) 705�18�59.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктiв оцiночної
дiяльностi, які будуть залучені для

проведення незалежної  оцінки об’єктів
Державна власність
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення колишньої музичної шко8

ли, що знаходиться на балансі ВАТ «Вільховецький цукровий завод».
Адреса об’єкта оцiнки: Черкаська обл., Звенигородський р�н, с.

Вільховець, вул. Горького, 2а.
Телефон (моб.) 8�050�330�57�12.
Мета проведення незалежної оцiнки: аукціон.
Дата оцінки: 31.10.2004.
Комунальна власність
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення Будинку побуту «Славу8

тич», що орендуються ПП Черкаським В. Г.
Адреса об’єкта оцiнки: м. Черкаси, вул. Леніна�Благовісна,

105/269.

Мета проведення незалежної оцiнки: викуп.
Дата оцінки: 31.10.2004.
2. Назва об’єкта оцiнки: частина приміщень другого поверху

адміністративної будівлі, що орендується ПП «Буд�сфера».
Адреса об’єкта оцiнки: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 225.
Мета проведення незалежної оцiнки: викуп.
Дата оцінки: 31.10.2004.
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення магазину.
Адреса об’єкта оцiнки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. І. Франка, 25.
Мета проведення незалежної оцiнки: аукціон.
Відомості про об’єкт: загальна площа — 120,7 м2, балансова ва�

ртість — 54,8 тис. грн., залишкова вартість — 3,7 тис. грн.
Дата оцінки: 31.10.2004.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення.
Адреса об’єкта оцiнки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. 60 років

СРСР, 90а.
Телефон (233) 4�24�05.
Мета проведення незалежної оцiнки: викуп.
Відомості про об’єкт: приміщення колишньої обласної психіат�

ричної лікарні №1.
Дата оцінки: 31.10.2004.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (столярне ви8

робництво).
Адреса об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. І. Франка, 26.
Телефон (233) 4�24�05.
Мета проведення незалежної оцінки: викуп.
Дата оцінки: 31.10.2004.
Учасники конкурсу подають до регiонального вiддiлення конкур�

сну документацiю в запечатаному конвертi з описом пiдтвердних
документiв.

До пiдтвердних документiв належать: заява на участь у конкурсі за
встановленою формою (вiдповiдно до Положення про конкурсний
вiдбiр суб’єктiв оцiночної дiяльностi, затвердженого наказом ФДМУ вiд
25.11.2003  №2100); копiя установчого документа претендента; копії
квалiфiкацiйних документiв оцiнювачiв, якi працюють у штатному складi
та яких буде залучено до проведення оцiнки та пiдписання звiту про
оцiнку майна; письмовi згоди оцiнювачiв, яких буде додатково залуче�
но претендентом до проведення робiт з оцiнки майна та пiдписання
звiту про оцiнку майна, завiренi їхнiми особистими пiдписами; копiя сер�
тифiката суб’єкта оцiночної дiяльностi, виданого претенденту Фон�
дом державного майна України; iнформацiя про претендента (доку�
мент, який мiстить вiдомостi про претендента щодо його досвiду робо�
ти, квалiфiкацiї та особистого досвiду роботи оцiнювачiв, якi працюють
у його штатному складi та додатково залучаються ним, з незалежної
оцiнки майна, у т. ч. подiбного майна тощо).

Конкурсну документацiю слiд подавати до загального вiддiлу Ре�
гiонального вiддiлення ФДМУ по Черкаськiй областi  за чотири ро�
бочі днi до оголошеної  дати проведення конкурсу (включно).

  Конкурсна пропозицiя претендента подається в окремо запе�
чатаному конвертi i має мiстити пропозицiю щодо вартостi вико�
нання робiт, калькуляцiї витрат, пов’язаних з виконанням робiт, а
також термiну виконання робiт.

До  подання заяви до регіонального відділення  оцінювач має озна�
йомитися з об’єктом оцінки.

Конкурс відбудеться 22 листопада 2004 року в Регіонально8
му відділенні ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000,
м. Черкаси, бульв.Шевченка,185.

Тел. для довідок: 37�26�60, 37�29�71, 37�30�90, 37�29�82.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про

підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення  незалежної  оцінки

державного  та комунального  майна
Переможцями  конкурсу по:
об’єкту групи А — частині приміщення торгового центру загаль�

ною площею 100,7 м2, яке знаходиться на балансі  Скадовської  ра�
йонної ради, та розташованої за адресою: Херсонська обл., м. Ска�
довськ, вул. Володарського, 41, визнано — ПП «Профіт»;

об’єкту групи А — частині приміщення торгового центру загаль�
ною площею 101,2 м2 та 115,8 м2, які знаходяться на балансі  Скадов�
ської  районної ради, та розташовані за адресою: Херсонська обл.,
м. Скадовськ, вул. Володарського, 41, визнано — ПП Фоменко;

об’єкту групи А — частина приміщення торгового центру загаль�
ною площею 23,5 м2, яке знаходиться на балансі  Скадовської  ра�
йонної ради, та розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Ска�
довськ, вул. Володарського, 41, визнано — ПІІП «Забудова»;

об’єкту групи А — частині приміщення торгового центру загаль�
ною площею 26,4 кв.м., яке знаходиться на балансі  Скадовської
районної ради та розташованої за адресою: Херсонська обл., м.
Скадовськ, вул Володарського, 41, визнано —  ПП ЕЮФ «Епрайс –
Консул»;

частині будівлі громадсько�торговельного центру(кафе) загаль�
ною  площею 80,9 м2, яке знаходиться на балансі комунального під�
приємства «Торговий центр», та розташоване за адресою: м. Нова
Каховка, пр. Перемоги, 18, визнано —  КФ «Спектр»;

вбудованому побутовому приміщенню загальною  площею 5,1
м2, яке знаходиться на балансі виконавчого комітету Новокаховсь�
кої міської ради, та розташоване за адресою: м. Нова Каховка, пр.
Перемоги, 13, визнано — ТОВ «С.Є. Рієлті»;

вбудованому приміщенню офісу загальною  площею 102,0 м2, яке
знаходиться на балансі виконкому Новокаховської міської ради, та
розташоване за адресою: м. Нова Каховка, вул. Дзержинського, 47,
визнано  — ПП «Кобринчук»;

вбудованому приміщенню магазину загальною  площею 730,0
м2, яке знаходиться на балансі виконкому Новокаховської міської
ради, та розташоване за адресою: м. Нова Каховка, вул. М. Букіна,
44, визнано —  ЗАТ КЦ «Флагман – Експерт»;

будівлі виробничої бази загальною  площею 769,7 м2, яке знахо�
диться на балансі виконкому Новокаховської міської ради, та роз�
ташоване за адресою: м. Нова Каховка, вул. Фабрична,3, визнано
— ТОВ «С.Є. Рієлті».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки

державного та комунального майна
1. Виробнича будівля у складі:
побутові приміщення —  48,5 м2;
два складських приміщення  — 106,6 м2;
приміщення майстерні  — 38,6 м2;
два сараї —  76,7 м2;
бетонно�цегляна огорожа з металевими воротами, яка знахо�

диться на балансі Комунального підприємства «Наше місто», та роз�
ташована за адресою:  Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Дзе�
ржинського, 116.

Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки: 31.10.04.
2. Нежитлова будівля загальною площею 213,9 м2, у т.ч. підва�

льне приміщення  площею 78,6 м2, яка знаходиться на балансі  Та�
врійського виробничого  управління  водопровідно�каналізаційного
господарства, та розташована за адресою: м. Таврійск, вул. Про�
мислова, 4.

Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки 31.10.04.
3. Частина будівлі магазину загальною площею 85,4 м2, яка зна�

ходиться на балансі  Таврійського міськвиконкому, та розташована
за адресою: м. Таврійск, вул. П.Мирного,31.

Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки 31.10.04.
4.Об’єкт групи А — нежитлове приміщення третього поверху

загальною площею 7,7 м2, яке знаходиться на балансі ВАТ «ХБК» та
розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Порт Елеватор, 5.

Спосіб приватизації — аукціон.
Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки 31.10.04.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі

документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які  працюють у штатному складі та яких  бу�
де залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претенден�
том до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оці�
нку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіка�
та суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформацію про претендента  (доку�
мент, який містить відомості про претендента  щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють  у його штатному складі  та додатково залучаються  ним,
з незалежної оцінки  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  вико�
нання робіт (не більше 15 календарних днів).

У разі  невідповідності, неповноти конкурсної  документації  або її
несвоєчасного подання  претендент до участі у конкурсі не допус�
кається.

Конкурс відбудеться  18.11.04 за адресою: м. Херсон, бу8
львар Мирний,3, кімн.502.

Конкурсна документація приймається до 15.11.04 (включно) за
адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3,  кімн.502, тел. для довідо�
док 24�33�68.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації

Мета проведення незалежної оцінки —  визначення ринкової ва�
ртості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Назва об’єкта оцінки — обладнання медпункту (медичне обладнан�
ня «Алока», апарат «Потон», апарат УЗТ�101, опромінювач БОП�4, ма�
сажер «Релакс»), що не увійшло до статутного фонду ВАТ «Говер».

Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Городок, вул.
Шевченка, 39.

Запланована дата оцінки об’єкта — 30.11.2004 .
Організаційно�правова форма — державна власність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі

документи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (від�
повідно до Положення про конкурсний відбір експертів, затвердже�
ного наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію установчого до�
кумента претендента; копії документів, що підтверджують кваліфі�
кацію оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залу�
чено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претен�
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви�
даного Фондом державного майна України; інформація про прете�
ндента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та особис�
тий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо; один конверт із зазначенням адреси
учасника конкурсу; пропозиції щодо умов оплати відповідно до
калькуляції витрат та строку виконання робіт (подаються у запеча�
таному конверті).

Пропозиції щодо строку виконання  робіт слід зазначити в єдиній
одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна документація по�
дається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу — практичний досвід
з визначення ринкової вартості подібного майна.

Конкурс відбудеться  22 листопада 2004 року о 14.00 в Ре8
гіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за ад8
ресою: м. Хмельницький, вул. Соборна,75.

Документи приймаються до 18 листопада 2004 року.
Телефон для довідок 79�56�16.

У зв’язку з тим, що на конкурс з відбору суб’єкта оціночної
діяльності для проведення  незалежної оцінки об’єкта малої
приватизації державної власності — цілісного майнового
комплексу — державного підприємства «Чернівецький завод
технологічного обладнання» (м. Чернівці, вул. Хотинська, 43),
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні, призначений
на 21.10.2004 не надійшло заяв, конкурс визнано таким, що не
відбувся, та оголошено повторне проведення конкурсу з відбору
СОД для виконання незалежної оцінки вищезазначеного об’єк�
та приватизації.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області про
повторне оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності з метою проведення незалежної оцінки об’єкта

малої приватизації державної власності —  цілісного
майнового комплексу

Код за ЄДРПОУ: 04827860.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової ва�

ртості цілісного майнового комплексу для приватизації його шля�
хом продажу на аукціоні.

Назва підприємства: державне підприємство «Чернівецький
завод технологічного обладнання».
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Місцезнаходження  підприємства: 58000, м. Чернівці, вул. Хоти�
нська, 43.

Телефони: (0372)  55�33�33, 59�08�33.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг),

що виробляються: медична галузь, вид діяльності — господарське
управління будівництвом, підприємство не здійснює виробничої ді�
яльності, продукція не випускається.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довго�
строкових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): осно�
вних засобів — 35,  незавершеного будівництва — 2, довгостроко�
вих фінансових інвестицій — немає, нематеріальних активів —
немає.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства: 451 509,92 грн.

Балансова залишкова вартість основних засобів незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.07.2004: основних засобів — 615 252,83 грн.,

незавершеного будівництва — 2 274 882, 46 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Організаційно�правова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: 30.09.2004.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення

конкурсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До
підтвердних  документів належать: заява на участь у конкурсі за
встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 25.11.2003  № 2100 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 19.12.2003 за № 1194/8515); копія установчого до�
кумента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі  та яких буде залучено до прове�
дення 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 май�
на, 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 особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалеж�
ної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
терміну виконання робіт, не більшому, ніж зазначено в інформації
про проведення конкурсу.  

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
 відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцін�

ки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними докумен�
тами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реє�
стрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних
осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001 № 2355
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за 
№ 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні
оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які бу�
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів
про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні оцінки подіб�
ного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде за�
лучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки
майна.

Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції
претендентів, у яких термін виконання робіт становитиме не більше
20 днів. Термін виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру
— календарних днях.

Конкурс відбудеться 18 листопада 2004 р. об 11.00 у Регіо8
нальному відділенні Фонду державного майна України по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а, к.6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до загаль�
ного відділу Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області
— 12 листопада 2004 р. до 16.45 , за адресою:  м. Чернівці, вул.
Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок 55�75�28.

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:

№ Назва об’єкта Адреса Загальна
пор.  площа, м2

1. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Костянтинівська,37, літ. Б 34,5
2. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Почайнинська/Турівська,53/55, літ. А 64,0
3. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Межигірська,30, літ. Б 253,7
4. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Оболонська,9, літ. А 147,0
5. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Новомостицька,2, літ. А 85,4
6. Нежитлове приміщення м. Київ, вул.Вишгородська,51/1, літ. А 59,5
7. Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Нижній Вал,35/15, літ. А 52,7

На участь у конкурсі претендентам потрібно подати такі доку�
менти: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних доку�
ментів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претен�
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сер�
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фо�
ндом державного майна України; інформацію про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо його до�
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінюва�
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залучають�
ся ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо); конкурсну пропозицію претендента (подається у запеча�
таному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконан�
ня робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та�
кож терміну виконання робіт).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Документи приймаються до 10.00 12.11.2004.
Конкурс відбудеться 18.11.2004 о 10.00 в Фонді привати8

зації комунального майна за адресою: м. Київ, вул. Щекавиць8
ка, 42/48. Телефон для довідок 417�74�62.

К О Н К У Р С И   З   В І Д Б О Р У   Е К С П Е Р Т І В
ІНФОРМАЦІЯ

Фонду майна Автономної Республіки Крим  про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде

залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів
Визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді�

яльності для оцінки:
об’єкта групи Е — частки, у розмірі 49,2 % статутного фонду ТОВ

«Будкомплект», що належить Автономній Республіці Крим, Автоно�
мна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, 16 — підпри�
ємство «Северин�Консалтинг»;

об’єкта групи Е — пакета акцій в розмірі 39,27% статутного фон�
ду ЗАТ «Дитячий пансіонат «Чайка», що належить Автономній Рес�
публіці Крим, Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Комсо�
мольська, 20 — виробнично�комерційна фірма «Кримська правда»;

нерухомого майна — пам’ятки історії та культури місцевого зна�
чення «Новий Кучук�Кой», орендований ЗАТ «Сістем Кепітал Мене�
джмент», у складі: адміністративний корпус площею 254,1 м2, їда�
льня площею 252 м2 і споруди, Автономна Республіка Крим, м. Ялта,
смт Паркове, вул. Паркове шосе, 12а — підприємство «Далекс�
Експерт».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся 30.09.2004

в Регіональному відділенні ФДМУ по Житомирській області,
з відбору претендентів — суб’єктів оціночної діяльності, які

будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки

Переможцем конкурсу по об’єкту гр. А — ЦМК ДП «Омелянівський
гранітний кар’єр», що орендується ЗАТ «Омелянівський гранітний
кар’єр», що розміщений за адресою: Коростенський район, с. Гор�
щик, вул. Заводська, 15, визнано — ПП «Качинська І. В.».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в  Регіональному

відділенні Фонду державного майна України по Миколаївській
області 20.10.2004, з відбору суб’єктів оціночної діяльності

для проведення незалежної оцінки об’єктів державного
майна

Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс�Н»:
по будові суспільного центру заводу площею 432 м2, яка знахо�

диться на балансі ВАТ «Завод «Кристал» та розташована за адре�
сою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41;

по приміщенням 3�го поверху виробничого корпусу №1 площею
180 м2 (колишній гуртожиток з готелем), які знаходяться на балансі
ВАТ «Завод «Кристал» та розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул.
Декабристів, 41;

по приміщенням 2�го поверху виробничого корпусу друкованих
плат площею 180 м2, які знаходяться на балансі ВАТ «Завод «Крис�
тал» та розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41;

по приміщенням 3�го поверху виробничого корпусу №1 площею
630 м2 (колишня їдальня), які знаходяться на балансі ВАТ «Завод «Кри�
стал» та розташовані за адресою:  м. Миколаїв,  вул. Декабристів, 41.

ТОВ «Ноу�хау консалтинг»:
по нежитлових приміщеннях  адміністративно�побутового кор�

пусу площею 701,6 м2, які знаходяться на балансі ДП «Херсонська
механізована дистанція вантажо�розвантажувальних робіт» Оде�
ської залізниці та розташовані за адресою: м. Миколаїв, Херсонсь�
ке шосе, 100;

по нежитлових приміщеннях  адміністративно�побутового кор�
пусу площею 55,7 м2, які знаходяться на балансі ДП «Херсонська
механізована дистанція вантажо�розвантажувальних робіт» Оде�
ської залізниці та розташовані за адресою: м. Миколаїв,  Херсонсь�
ке шосе, 100.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, що відбувся в Регіональному

відділенні ФДМУ по Харківській області 25.10.2004,
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

1. Переможцем конкурсу  визнано суб’єкта оціночної діяльності
ТОВ «Юстпріват» по оздоровчому табору «Орльонок», що знаходить�
ся на балансі Державного інституту по проектуванню підприємств
коксохімічної промисловості «Гіпрококс», за адресою: Харківська обл.,
Дергачівський р�н, с. Черкаська Лозова, вул. Київське шосе,10.

2. Переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності
СПДФО Семенченко Ю.О. по нежитлових приміщеннях 1�го повер�
ху №1, 42, 71—73, що знаходяться на балансі Харківської вагонної
дільниці №1 Пасажирської служби Південної залізниці, за адресою:
м. Харків, вул. Червоноармійська,11.

3.  Переможцем конкурсу  визнано суб’єкта оціночної діяльності
СПДФО Гончар В. В.  по дитячому садку, що знаходиться на балансі
АТЗТ «Харківський ордена «Знак пошани» машинобудівний завод «Че�
рвоний Жовтень», за адресою:  м. Харків, вул. Маршала Конєва, 3.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся 14.10.2004 в Регіональному відділенні ФДМУ

по Хмельницькій області, з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної

оцінки об’єктів
Переможцями конкурсу по вбудованому в житловий будинок не�

житловому приміщенню площею 243,6 м2, що знаходиться на ба�
лансі ВАТ «Катіон» в м. Хмельницькому по Львівському шосе, 51, ви�
знано Хмельницьку філію державного підприємства «Державний на�
уково�дослідний та проектно�вишукувальний інститут «НДІпроек�
треконструкція», м. Хмельницький.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, що відбувся в Фонді приватизації
комунального майна Подільського району

 м. Києва 20.10.2004
Переможцями конкурсу визнано:
по нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул.Волоська,

55/57, літ Б,— ПП ЦНО «АкоЕксперт»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул.Ярославсь�

ка, 39, літ. А,— СПД Токар І. П.;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул.Почайнинсь�

ка, 52, літ. А,— ТОВ КК «Стрілець»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул.Почайнинсь�

ка, 52, літ. А,— ТОВ КК «Стрілець»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул.Волоська, 4,

літ. В,— ТОВ «Актив капітал»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул.Межова, 21,

літ. А,— СПД Козубов В. М.;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул.Введенська,
32, літ. А,— ТОВ «Ай.Ел.Ай.Лтд.».;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул.Копилівська,
2а, літ. А,— ТОВ АНЕ «М.Т.К.»;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул.Захарівсь�
ка,10, літ. А,— ТОВ «НЕПГ».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, що відбувся в Регіональному
відділенні ФДМУ по Харківській області 08.10.2004

з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Договір на проведення незалежної оцінки по лазні з обладнан�

ням, що знаходиться на балансі СВК «Україна», за адресою: Харків�
ська обл., м. Зміїв, вул. Центральна, 38а, буде укладено з суб’єктом
оціночної діяльності — ТОВ «СІТ�Консалт».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, що відбувся в Регіональному
відділенні ФДМУ по Харківській області 01.10.2004

з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Договори на проведення незалежної оцінки по об’єктах:
спеціальному автомобілю ЗІЛ�157�К ПАРМ №74�38 ХАД; спеціаль�

ному автомобілю ЗІЛ�157�К ПАРМ №74�39 ХАД; спеціальному авто�
мобілю ЗІЛ�157�К ПАРМ №74�40 ХАД, що знаходяться на балансі ВАТ
«Харківське АТП №16327» за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 88;

майну: МТО ЗІЛ�131 АТ�К №20�71 ХАЕ, що знаходиться на бала�
нсі ВАТ «АТП 16366», за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Со�
снова, 3, буде укладено з суб’єктом оціночної діяльності — ТОВ «СІТ�
Консалт».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
що відбувся 20.10.2004 року  в Регіональному відділенні
ФДМУ по Сумській області  з відбору суб’єктів оціночної

діяльності,  які будуть залучені до проведення оцінки майна
станом на 30.09.04

1. Нежитлове приміщення (колишня лазня�пральня), м. Суми, вул.
Привокзальна, 4, що знаходиться на балансі ВАТ «Сумський рафі�
надний завод». Переможець — суб’єкт оціночної діяльності ПП
«Юніт», м. Суми.

2. Комплекс будівель ліквідованої Хотінської філії Сумської район�
ної державної насіннєвої інспекції,  у складі: лабораторія, сарай,
два гаражі, вбиральня, огорожа, Сумський р�н, смт Хотінь, вул. Ра�
дянська, 28, що знаходиться на балансі Сумської районної держа�
вної насіннєвої інспекції. Переможець — суб’єкт оціночної діяльно�
сті ТОВ «Експерт�Сервіс», м. Суми.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області про
підсумки конкурсу, який відбувся 20.10.2004 з відбору
суб’єктiв оцiночної дiяльностi, які будуть залучені  для

проведення незалежної  оцінки об’єктів
1. Індивідуально визначене майно — АЗС №5, що знаходиться на

балансі ТОВ «Дніпроінвест�Ч» і орендується ТОВ «Наталія і К», Чер�
каська обл., Городищенський район, с. Орловець . Переможець —
ТДВ «Капітал».

2. Індивідуально визначене майно — АЗС №2 з приміщенням ПТО,
що знаходиться на балансі ТОВ «Дніпроінвест�Ч» і орендується ТОВ
«Наталія і К», Черкаська обл., м. Сміла, вул. Кам’янка. Переможець
— ТДВ «Капітал».

3. Нежитлові приміщення першого поверху, що знаходиться на
балансі Черкаського державного житлово�побутового підприємс�
тва «Житлосервіс» і орендуються ПП Вербою С.В., м. Черкаси, вул.
Леніна, 31. Переможець —  КП «Черкаське обласне об’єднане бю�
ро технічної інвентаризації».

4. Майстерня технічного обслуговування МТО АТ�М�1 на базі
ЗІЛ�131�Н, держ. № 00�70 ЧКР, що знаходиться на балансі ВАТ
«Уманське АТП�17155», Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетич�
на, 11. Переможець — ТОВ «Контакт�Сервіс».

5. Автомобільна майстерня МРМ�М2 на базі ЗІЛ�131�Н, держ. №
06�25 ЧКР, що знаходиться на балансі ВАТ «Уманське АТП�17155»,
Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетична, 11. Переможець — ТОВ
«Контакт�Сервіс».

6. Автомобіль ЗІЛ�131�Н, держ. № 08�68 ЧКР, що знаходиться на
балансі ВАТ «Уманське АТП�17155», Черкаська обл., м. Умань, вул.
Енергетична, 11. Переможець —  ТОВ «Контакт�Сервіс».

7. Автомобільна майстерня на базі ЗІЛ�131, держ. № 10�42 ЧКР, що
знаходиться на балансі ВАТ «Уманське АТП�17155», Черкаська обл., м.
Умань, вул. Енергетична, 11. Переможець — ТОВ «Контакт�Сервіс».

8. Нежитлові приміщення (магазин, перукарня), Черкаська обл.,
м. Сміла, вул. Жовтнева, 39б. Переможець —  ПП «Оціночна фірма
«Факторіал».

9. Нежитлові приміщення (швейне виробництво), Черкаська обл.,
м. Сміла, вул. Жовтнева, 39б. Переможець —  ПП «Оціночна фірма
«Факторіал».

10. Нежитлові приміщення (аптека), Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Краснопресненська, 1. Переможець —  ПП Беспалий В.Я.

11. Частина приміщень третього поверху адміністративної буді�
влі (кімн. 19, 21), що орендуються ПП Плазом О.М., м. Черкаси, вул.
Хрещатик, 225. Переможець — ТОВ АКЦ «Епрайзер».

ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціноч8

ної діяльності, які будуть залучені для:
визначення вартості нежитлового приміщення площею

100,5 м2, що знаходиться на балансі Херсонської філії Дер8
жавної академії статистики, обліку та аудиту і орендується
ВКПП «Борисфен8поліграфсервіс», з метою його приватиза8
ції шляхом викупу;

визначення вартості нежитлового приміщення площею
192,1 м2, що знаходиться на балансі Херсонської філії Дер8
жавної академії статистики, обліку та аудиту і орендується
ВКПП «Борисфен8поліграфсервіс», з метою його приватиза8
ції шляхом викупу;

визначення вартості майна бази відпочинку «Конча8Заспа»,
що знаходиться на балансі Державного підприємства «ЕКО»
і орендується приватним підприємством Компанія «Фор8
вард», з метою його приватизації шляхом викупу;

визначення початкової вартості пакета акцій ВАТ «Севасто8
польський морський завод» розміром 26% статутного фонду
товариства;

 визначення вартості внеску держави до статутного фонду
господарського товариства.

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки  майна,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 №1891.
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Згідно з наказом ФДМУ від 22.10.2004 № 2223, враховуючи звернення Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Чернівецькій області від 19.10.2004 № 03�77/3584, доповнено Перелік об’єктів групи Е державної
власності, які підлягають приватизації у 2004 році, затверджений наказом ФДМУ від 23.02.2004 № 336, таким об’єктом:

Орган Назва Юридична Назва об’єкта %, який становить об’єкт Термін
приватизації підприємства адреса підприємства приватизації приватизації у статутному  приватизації

 фонді підприємства

РВ по ВАТ «Буковинська 58029, м. Чернівці, Державний пакет акцій з 2,0 2004 р.
Чернівецькій універсальна вул. Стасюка, 20 урахуванням нематеріального

області біржа»   активу — брокерського місця

План розміщення акцій
об’єкта групи Г — відкритого акціонерного товариства «Азовські мастила і оливи», яке є

правонаступником державного підприємства «Бердянський дослідний нафтомаслозавод»
Статутний фонд: 77 464 800 грн. Кількість акцій: 1 721 440 шт.
Номінальна вартість акції: 45 грн. Форма випуску акцій: документарна.
Вид акцій: прості, іменні. Код за ЄДРПОУ: 00152365.

№ Спосіб розміщення Термін розміщення Акції Частка в
пор. СФ, %

1 Закріплюється у державній власності — — — — —
1.1. У т. ч. передано до холдингів — — — — —
2 Передано до холдингів — — — — —
3 Власність організації орендарів — — — — —
4 Пільговий продаж акцій — — 130 731 5 882 895 7,59
4.1 Працівникам підприємства, майно якого приватизується IV кв. 2004 р. IV кв. 2004 р. 21 539 969 255 1,25
4.2 Іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання ІV кв. 2004 р. ІV кв. 2004 р. 23 120 1 040 400 1,34

акцій
4.3. Керівникам підприємства, які мають право на додаткове ІV кв. 2004 р. ІV кв. 2004 р. 86 072 3 873 240 5,00

придбання акцій
5 Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами — — — — —
6 Продаж пакетів акцій громадянам та фінансовим — — — — —

посередникам через Державну акціонерну компанію
«Національна мережа аукціонних центрів» за кошти
(тільки для об’єктів групи В)

7 Продаж пакета акцій за конкурсом IV кв. 2004 р. IV кв. 2005 р. 1 590 709 71 581 905 92,41
                                                                                           Разом: — — 1 721 440 77 464 800 100,00

Початок Закінчення Кількість, штук Вартість, грн.

Зміни та доповнення до Переліку об’єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2004 році за участю
центрального апарату Фонду державного майна України*

№ Найменування Місцезнаходження Розмір державного Номінальна вартість Термін
пор. підприємства,  підприємства  пакета акцій (частки, паю) державного пакета приватизації

 код за ЄДРПОУ акцій (частки, паю), грн.

1 ТОВ «Лисойл», 93100, Луганська обл., — 50 17,3 ІV квартал 2004 р. –
19358572 м. Лисичанськ, вул. Сєверодонецька, 62 І квартал 2005 р.

* Затверджено наказом ФДМУ від 26.10.2004 № 2256.

Включити до Переліку об’єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2004 році  за участю централь8
ного апарату Фонду державного майна України,  затвердженого наказом Фонду від 22.04.2003 № 688*

№   Найменування Місцезнаходження Розмір державного Номінальна вартість Термін
пор.   підприємства,  підприємства  пакета акцій (частки, паю) державного пакета приватизації

   код за ЄДРПОУ акцій (частки, паю), грн.

1   Закрите акціонерне 81135, Львівська область, 2 298 698 32 2 298 698,00 ІV кв. 2004  р. –
  товариство Пустомитівський район,  І кв. 2005 р.

  «Укрінтранс», 33050535 м. Зубра, вул. Б. Хмельницького, 27

* Затверджено наказом ФДМУ від 27.10.2004 № 2286.

Кількість акцій, шт. %

Київське квартирно8експлуатаційне управління проводить конкурс на право укладення договору
оренди нерухомого військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: 01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 38.
Назва об’єкта і його місцезнаходження:
нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Курська, 7, військове містечко № 63, інв. № 62 — під офіс;

загальна площа — 72,0 м2.
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта оренди: виконання ремонту за власний рахунок;

розмір орендної плати повинен бути не менший, ніж визначений на підставі експертної оцінки приміщення, згідно
з чинним законодавством; термін оренди — 3 роки.

Документи приймаються протягом місяця від дати оголошення конкурсу.
Телефон для довідок 290�07�37, тел/факс 290�71�22.

88й спортивний клуб армії проводить конкурс на право укладення договору оренди
нерухомого військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: 8�й спортивний клуб армії, адреса: м. Львів, вул.
Клепарівська, 39а.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення загальною площею 32,9 м2 у м. Львові, вул.
Клепарівська, 39а.

Розмір орендної плати визначено згідно з чинним законодавством за 1 м2 становить 829 грн. (без ПДВ).
Основні вимоги до умов використання об’єкта: виконання ремонту орендованого майна за рахунок власних

коштів орендаря, найбільший розмір орендної плати, використання нежитлових приміщень під побутові послуги
населенню.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: тридцять днів з дня публікації об’яви.

КЕВ м. Львова проводить конкурс на право укладення договору оренди
нерухомого військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Львова, адреса: м. Львів, вул. Шевченка, 3а.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення загальною площею 484,2 м2 та господарський

майданчик площею 570 м2 у м. Львові, вул. Кн. Ольги, 5/1�5.
Розмір орендної плати визначено згідно з чинним законодавством за 1 м2 становить 215,6 грн. (без ПДВ).
Основні вимоги до умов використання об’єкта: виконання ремонту орендованого майна за рахунок власних

коштів орендаря, найбільший розмір орендної плати, використання нежитлових приміщень під розміщення
громадської організації, склад.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: тридцять днів з дня публікації об’яви.

Самбірська КЕЧ району проводить конкурс на право укладення договору оренди
нерухомого військового майна

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: Самбірська КЕЧ району, адреса: м. Самбір, вул.
Завокзальна, 13.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення загальною площею 3 099,8 м2 у м. Борислав,
вул. Дрогобицька, 35.

Розмір орендної плати визначено згідно з чинним законодавством за 1 м2 становить 101,6 грн. (без ПДВ).
Основні вимоги до умов використання об’єкта: виконання ремонту орендованого майна за рахунок власних

коштів орендаря, найбільший розмір орендної плати, використання нежитлових приміщень під розміщення
громадської організації, склад.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: тридцять днів з дня публікації об’яви.

Макарівська квартирно8експлуатаційна частина району проводить конкурс
на право укладення договору оренди нежитлових приміщень

Місцерозташування органу, що проводить конкурс: вул. Поштова, 23, м. Макарів�1 Київської обл.
1. Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення у військовому містечку

№ 6, м. Макарів�1, вул. Поштова, 23, частина приміщення адміністративної будівлі Макарівської КЕЧ району (банк),
(г/п № 26) загальною площею 93,41 м2, рік забудови — 1982.

Розмір орендної плати буде визначено після проведення експертної оцінки.
Телефони для довідок: 041�32�4�23�47, 2�78�5�35�62, 044�78�5�35�62.
Основні вимоги до умов експлуатації: ремонт за власний рахунок.
2. Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення у військовому містечку № 6, м. Макарів�1, вул.

Первомайська, 25, частина приміщення житлового будинку  (1�й поверх) (г/п № 48) загальною площею 34,4 м2, рік
забудови — 1984.

Розмір орендної плати буде визначено після проведення експертної оцінки.
Телефони для довідок: 041�32�4�23�47, 2�78�5�35�62, 044�78�5�35�62.
Основні вимоги до умов експлуатації: ремонт за власний рахунок.

Д О   В І Д О М А

1. Нежитлове приміщення площею 100,5 м2.
Місцезнаходження: 73000, м. Херсон, вул. Радянська, 17.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості не�

житлового приміщення площею 100,5 м2, що знаходиться на ба�
лансі Херсонської філії Державної академії статистики, обліку та
аудиту і орендується ВКПП «Борисфен�поліграфсервіс», з метою
його приватизації шляхом викупу.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об�
ліком, шт.: 1.

Балансова залишкова вартість станом на 31.08.2004, тис. грн:
4,862.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Дата оцінки: 31.10.2004.
 Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, за�

твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
№ 1891.

2. Нежитлове приміщення площею 192,1 м2.
Місцезнаходження: 73000, м. Херсон, вул. Радянська, 17.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості не�

житлового приміщення площею 192,1 м2, що знаходиться на ба�
лансі Херсонської філії Державної академії статистики, обліку та
аудиту і орендується ВКПП «Борисфен�поліграфсервіс», з метою
його приватизації шляхом викупу.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об�
ліком, шт.: 1.

Балансова залишкова вартість станом на 31.08.2004, тис. грн.:
9,313.

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.
3. Майно бази відпочинку «Конча8Заспа».
Місцезнаходження: м. Київ, Столичне шосе, 19а, тел. 229�56�67.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості майна

бази відпочинку «Конча�Заспа», що знаходиться на балансі Держа�
вного підприємства «ЕКО» і орендується приватним підприємством
Компанія «Форвард», з метою його приватизації шляхом викупу.

Галузь народного господарства, вид діяльності: відпочинок на�
селення.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об�
ліком, шт.: будинок щитовий (площею 15,98 м2) — 21; будинок щи�
товий (площею 72,36 м2) — 8; будинок щитовий (площею 63,12 м2)
— 6; будинок щитовий (площею 71,76 м2) — 2; будинок щитовий
(площею 126,24 м2) — 2; цегляна будівля складу (площею 52,4 м2)
— 1; цегляна будівля складу газових балонів —1; павільйон мета�
лево�скляний — 1; огорожа з металевої сітки.

Балансова залишкова вартість майна станом на 31.08.2004:
0,287 тис. грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Дата оцінки: 31.10.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, за�

твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
№ 1891.

4. Пакет акцій ВАТ «Севастопольський морський завод».
Місцезнаходження: 99001, м. Севастополь, вул. Героїв Севасто�

поля, 13, тел./факс: (0692) 55�99�50, 48�68�81.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової ва�

ртості пакета акцій ВАТ «Севастопольський морський завод» розмі�
ром 26% статутного фонду товариства.

Галузь народного господарства, вид діяльності: суднобудівна, ке�
рівництво підприємствами, будування та ремонт суден.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі�
ком, шт.: основних засобів — 1543, нематеріальних активів — 7, не�
завершеного будівництва — 8, довгострокових фінансових інвести�
цій — 19.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського то�
вариства, тис. грн.: 772,48.

Балансова залишкова вартість станом на 30.09.04, тис. грн.:
основних засобів — 18 628; нематеріальних активів — 29; неза�

вершеного будівництва — 10 200; довгострокових фінансових інве�
стицій — 67 229,1.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— так.
Дата оцінки: 31.10.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер�

дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891.
5. Майно військового містечка № 5.
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Січневого повстання, 28—30.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення  вартості внес�

ку держави до статутного фонду господарського товариства.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі�

ком, шт.:  будівлі — 31, передавальні пристрої та загальнозаводські
споруди — 7.

Балансова залишкова вартість станом на 30.06.04, тис. грн.:  бу�
дівлі — 5 005,75; передавальні пристрої та загальнозаводські спо�
руди — 160,05.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,—  немає.
Форма власності (державна, комунальна, колективна): державна.
Організаційно�правова форма: державна установа.
Дата оцінки: 31.10.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер�

дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати�

ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності , затвердженого наказом Фонду державного майна Укра�
їни 25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством юстиції
України 19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність: відпо�
відної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має під�
тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви�
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів)
у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду

державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстровано�
го в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досві�
ду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокре�
ма, подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до ви�
конання 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 оці�
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі необхід�
ності — спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’яза�
ної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльно�
сті, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудо�
вих відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної ді�
яльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної дія�
льності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного
майна України конкурсну документацію, яка складається з конку�
рсної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі (за
встановленою формою); копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно�
му складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко�
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи�
сами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифі�
ката 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 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 кон�
верті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кальку�
ляції 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 Фо�
нду державного майна України (вул. Кутузова,18/9, кімната 504)
до 18.00 11 листопада 2004 року.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конве�
рті потрібно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оці�
ночної діяльності». Перепустки до загального відділу Фонду дер�
жавного майна України видаються по вул. Кутузова, 18/7, кімната
411/1. Телефон для довідок 200�36�36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
17 листопада 2004 року о 15.00.

К О Н К У Р С И   З   В І Д Б О Р У   Е К С П Е Р Т І В

Кількість акцій, шт. %
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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.

Відповідно до наказу ФДМУ від 25.10.2004 № 2233 у зв’язку з отри8
манням Головньовою І. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оці8
нювача від 03.07.2004 МФ № 1444, виданого ФДМУ і Міжнародним
інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер8
жавному реєстрі оцінювачів від 10.06.2002 № 1134, видане
ФДМУ Головньовій І. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 25.10.2004 № 2234 у зв’язку з отри8
манням Ситником О. І. нового кваліфікаційного свідоцтва оці8
нювача від 30.06.2004 МФ № 1655, виданого ФДМУ і Придніпровсь�
кою державною академією будівництва та архітектури, анульовано сві8
доцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
01.10.2002 № 2836, видане ФДМУ Ситнику О. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 25.10.2004 № 2235 у зв’язку з отри8
манням Сєрокуровим І. П. нового кваліфікаційного свідоцтва оці8
нювача від 03.07.2004 МФ № 1530, виданого ФДМУ і Центром піс�
лядипломної освіти підприємства «Далекс�Експерт», анульовано сві8
доцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
19.08.2002 № 1976, видане ФДМУ Сєрокурову І. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 25.10.2004 № 2236 у зв’язку з отри8
манням Сірошем Ю. І. нового кваліфікаційного свідоцтва оці8
нювача від 02.10.2004 МФ № 1708, виданого ФДМУ і Колективним
підприємством «Інформаційно�консультаційний центр» Українського то�
вариства оцінювачів анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер8
жавному реєстрі оцінювачів від 03.10.2002 № 2967, видане
ФДМУ Сірошу Ю. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 25.10.2004 № 2237 у зв’язку з отриман8
ням Жиленком М. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
від 03.07.2004 МФ № 1666, виданого ФДМУ і ТОВ «Навчально�
консалтинговий центр «Експерт�Л», анульовано свідоцтво про реєст8
рацію в Державному реєстрі оцінювачів від 14.05.2002 № 940, ви8
дане ФДМУ Жиленку М. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 25.10.2004 № 2238 у зв’язку з отри8
манням Оверченком Г. С. нового кваліфікаційного свідоцтва оці8
нювача від 02.10.2004 МФ № 2026, виданого ФДМУ і Українською
комерційною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер8
жавному реєстрі оцінювачів від 19.08.2002 № 2155, видане
ФДМУ Оверченку Г. С.

Відповідно до наказу ФДМУ від 25.10.2004 № 2239 у зв’язку з отри8
манням Подоляком В. Х. нового кваліфікаційного свідоцтва оці8
нювача від 30.06.2004 МФ № 1652, виданого ФДМУ і Придніпровсь�
кою державною академією будівництва та архітектури, анульовано сві8
доцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
01.10.2002 № 2805, видане ФДМУ Подоляку В. Х.

Відповідно до наказу ФДМУ від 25.10.2004 № 2240 у зв’язку з отри8
манням Базякою О. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оціню8
вача від 13.03.2004 МФ № 972, виданого ФДМУ і ТОВ «Агентство не�
залежної експертизи «Егіда», анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від 05.10.2004 № 1627, видане
ФДМУ Базяці О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 25.10.2004 № 2241 у зв’язку з отри8
манням Севрюковою Л. А. нового кваліфікаційного свідоцтва оці8
нювача від 02.10.2004 МФ № 2049, виданого ФДМУ і Українською
комерційною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер8
жавному реєстрі оцінювачів від 12.08.2002 № 1828, видане
ФДМУ Севрюковій Л. А.

Згідно з наказом ФДМУ від 25.10.2004 № 2230 анульовано сертифі8
кат суб’єкта оціночної діяльності від 09.12.2003 № 2267/03, вида8
ний ФДМУ будівельно8промисловому концерну «Луганськбуд», м.
Сєверодонецьк Луганської області.

Згідно з наказом ФДМУ від 18.10.2004 № 2178, анульовано сертифі8
кат суб’єкта оціночної діяльності від 26.05.2003 № 1807/03, вида8
ний приватному підприємству консультаційно8виробничій фірмі
«Мазепаагроконсалт», м. Житомир.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.10.2004 № 2272 у зв’язку з рішен8
ням Екзаменаційної комісії від 15.05.2004 (протокол № 11) щодо
видачі замість єдиного кваліфікаційного документа оцінювача (від
14.09.2000 № ЕО�51, видане ФДМУ і Київським коледжем нерухомості)
трьох кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів за кожним напрямом
оцінки окремо, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держав8
ному реєстрі оцінювачів від 11.05.2002 № 907, видане ФДМУ Пи8
вовар О. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.10.2004 № 2273 у зв’язку з отри8
манням Мамонтовою8Данильчук Л. І. нового кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача від 03.07.2004 МФ № 1510, виданого ФДМУ
і Центром післядипломної освіти підприємства «Далекс�Експерт», ану8
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці8
нювачів від 23.09.2002 № 2699, видане ФДМУ Мамонтовій8
Данильчук Л. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.10.2004 № 2274 у зв’язку з отри8
манням Цицик О. О. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюва8
ча від 02.10.2004 МФ № 1825, виданого ФДМУ та Інститутом підпри�
ємництва та перспективних технологій при Національному університеті
«Львівська політехніка», анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 16.09.2002 № 2594, видане
ФДМУ Цицик О. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.10.2004 № 2275 у зв’язку з отриман8
ням Кобзаревим О. В. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінюва8
ча від 10.07.2004 ЦМК № 127, виданого ФДМУ і ТОВ «Інститут експер�
тизи та управління власністю», анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від 11.09.2003 № 558, видане
ФДМУ Кобзареву О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.10.2004 № 2273 у зв’язку з отри8
манням Череватою О. А. нового кваліфікаційного свідоцтва оці8
нювача від 02.10.2004 МФ № 1828, виданого ФДМУ і Інститутом під�
приємництва та перспективних технологій при Національному універси�
теті «Львівська політехніка», анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 24.10.2002 № 3493, видане
ФДМУ Череватій О. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.10.2004 № 2277 у зв’язку з отри8
манням Розгоном С. А. нового кваліфікаційного свідоцтва оці8
нювача від 03.07.2004 МФ № 1470, виданого ФДМУ і Міжнародним
інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер8
жавному реєстрі оцінювачів від 10.06.2002 № 1107, видане
ФДМУ Розгону С. А.

Відповідно до наказу від 27.10.2004 № 2278 у зв’язку з отриманням
Приндюк Н. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
03.07.2004 МФ № 1469, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом біз�
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 10.06.2002 № 1106, видане ФДМУ Приндюк Н. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.10.2004 № 2279 у зв’язку з отриман8
ням Саєм Г. М. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 2047, виданого ФДМУ і Українською комерційною шко�
лою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 29.07.2002 № 1534, видане ФДМУ Саю Г. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.10.2004 № 2280 у зв’язку з отри8
манням Шаповалом Ю. Г. нового кваліфікаційного свідоцтва оці8
нювача від 02.10.2004 МФ № 2078, виданого ФДМУ і Українською
комерційною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер8
жавному реєстрі оцінювачів від 19.07.2004 № 1423, видане
ФДМУ Шаповалу Ю. Г.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.10.2004 № 2281 у зв’язку з отри8
манням Корольовим В. С. нового кваліфікаційного свідоцтва оці8
нювача від 02.10.2004 МФ № 205, виданого ФДМУ і Українською ко�
мерційною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер8
жавному реєстрі оцінювачів від 30.07.20002 № 1581, видане
ФДМУ Корольову В. С.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.10.2004 № 2282 у зв’язку з рішен8
ням Екзаменаційної комісії від 03.07.2004 (протокол № 13) щодо
видачі замість єдиного кваліфікаційного документа оцінювача
(від 04.09.2001 № ЕО�192, видане ФДМУ і Київським коледжем нерухо�
мості) двох кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів за кожним на8
прямом оцінки окремо, анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 11.05.2002 № 908, видане
ФДМУ Космовському С. Є.

Відповідно до наказу ФДМУ від 27.10.2004 № 2283 у зв’язку з рішен8
ням Екзаменаційної комісії від 03.07.2004 (протокол № 13) щодо
видачі замість єдиного кваліфікаційного документа оцінювача (від
08.02.2001 № ЕО�100, видане ФДМУ і Київським коледжем нерухомості)
двох кваліфікаційних свідоцтв за кожним напрямом оцінки окре8
мо, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 11.05.2002 № 906, видане ФДМУ Федоріву А. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 25.10.2004 № 2232 у зв’язку з отри8
манням Радьком А. Є. нового кваліфікаційного свідоцтва оціню8
вача від 02.10.2004 МФ № 1705, виданого ФДМУ і Колективним під�
приємством «Інформаційно�консультаційний центр» Українського това�
риства оцінювачів, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа8
вному реєстрі оцінювачів від 02.07.2002 № 1257, видане ФДМУ
Радьку А. Є.

Відповідно до наказу ФДМУ від 18.10.2004 № 2179 у зв’язку з рішен8
ням Екзаменаційної комісії від 15.05.2004 (протокол № 11) щодо
видачі замість єдиного кваліфікаційного документа оцінювача
(від 30.09.2000 № 1885, видане ФДМУ і Харківським центром науково�
технічної та економічної інформації) двох кваліфікаційних свідоцтв
оцінювачів за кожним напрямом оцінки окремо анульовано сві8
доцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
10.07.2002 № 1414, видане ФДМУ Кулику А. В.

ФДМУ прийнято рішення про приватизацію державної частки розмі�
ром 50% у статутному фонді ТОВ «Лисойл» (статутний фонд товариства
34,60 (тридцять чотири гривні 60 копійок), розташованого за адресою:
93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Сєверодонецька, 62 (код за
ЄДРПОУ 19358572).

Згідно з наказом ФДМУ від 07.10.2004 № 2097 анульовано серти8
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 30.10.2003 № 2180/03,
виданий ФДМУ приватному підприємцю Михайліченку Валерію
Анатолійовичу, м. Полтава.

Згідно з наказом ФДМУ від 07.10.2004 № 2098 анульовано серти8
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.09.2002 № 1288/02,
виданий ФДМУ Білоцерківському міжміському бюро технічної
інвентаризації, м. Біла Церква Київської області.

Згідно з наказом ФДМУ від 07.10.2004 № 2099 анульовано серти8
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 07.08.2002 № 1082/02,
виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю Аге8
нтство по нерухомості «ДІСКОНТ», м. Сєверодонецьк  Лугансь8
кої області.

Згідно з наказом ФДМУ від 07.10.2004 № 2100 анульовано серти8
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 16.01.2004 № 2352/04,
виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю «Все8
українське консалтингове агентство», м. Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 07.10.2004 № 2102 анульовано серти8
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 02.09.2002 № 1249/02,
виданий ФДМУ приватному підприємцю Барановій Любові Оле8
ксандрівні, м. Сімферополь.

Згідно з наказом ФДМУ від 20.10.2004 № 2201 анульовано серти8
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 30.04.2002 № 260/02, ви8
даний ФДМУ Торгово8промисловій палаті Криму, м. Сімферо8
поль.

Згідно з наказом ФДМУ від 25.10.2004 № 2246 анульовано серти8
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.05.2002 № 439/02, ви8
даний ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю «Інсти8
тут фундаментальних вартісних досліджень «АКАДЕМВАРТБУД»,
м. Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 18.10.2004 № 2180 анульовано серти8
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 08.07.2002 № 938/02, ви8
даний ФДМУ приватному підприємству експертно8
консалтинговій фірмі «Атар», м. Дніпропетровськ.

Згідно з наказом ФДМУ від 20.10.2004 № 2196 анульовано серти8
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.05.2002 № 437/02, ви8
даний ФДМУ спільній багатопрофільній фірмі «Айпекс», м. Жи8
томир.

Згідно з наказом ФДМУ від 20.10.2004 № 2197 анульовано серти8
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.09.2003 № 2036/03,
виданий ФДМУ приватному підприємству «Аспект», м. Кам’я8
нець8Подільський Хмельницької області.

Згідно з наказом ФДМУ від 20.10.2004 № 2198 анульовано серти8
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 30.05.2002 № 548/02, ви8
даний ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю «Тер8
мінал», м. Житомир.

Згідно з наказом ФДМУ від 20.10.2004 № 2199 анульовано серти8
фікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.04.2002  № 148/02,
виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю «Гал8
Світ», м. Львів.

Згідно з наказом ФДМУ від 25.10.2004 № 2231 анульовано свідоц8
тво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
04.11.2003 № 751, видане ФДМУ Вірченку О. І.

Óïðàâë³ííÿ îô³ö³éíèõ äðóêîâàíèõ âèäàíü ÔÄÌÓ

ùèðî â³òàº

Äåïàðòàìåíò ïðîäàæó ö³ë³ñíèõ

ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â

òà àêòèâ³â ï³äïðèºìñòâ ç

äåñÿòèð³÷íèì þâ³ëåºì!
Áàæàºìî âñ³ì ñï³âðîá³òíèêàì äåïàðòàìåíòó ñèë,

åíåðã³¿ äëÿ ïë³äíî¿ ðîáîòè òà äîñÿãíåííÿ íîâèõ óñï³õ³â.
Çäîðîâ’ÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ âàøèì ðîäèíàì.

Ñïîä³âàºìîñÿ íà ïîäàëüøó ïë³äíó ñï³âïðàöþ äëÿ
óñï³øíîãî âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü.

Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади голови правління

ВАТ«Донецькголовпостач»
Адреса: 83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 117.
Тел. (062) 304�04�19.
Вимоги до кандидатів: вища освіта; досвід практичної роботи на

керівних посадах не менше п’яти років.
Для участі у конкурсі подаються документи: заява на участь у конкурсі;

заповнений у встановленому порядку особовий листок з обліку кадрів з
наклеєною фотокарткою; автобіографія; копії документів про освіту; план
роботи на посаді голови правління 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 місяця з дати оголошення конкурсу
за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, каб. 527, тел. (0622)
90�32�03.

Çàâäÿêè ò³ñí³é ïë³äí³é ñï³âïðàö³ Ñï³ëêè àêö³îíåð³â Óêðà¿íè,

Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ³ ÍÄÅ² Ì³í³ñòåðñòâà

åêîíîì³êè òà ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè

ðåàë³çîâàíî ïðîåêò çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ —

ï³äãîòîâëåíî äî äðóêó  Ñëîâíèê àêö³îíåðà (4 500 òåðì³í³â ³

ïîíÿòü, ùî âæèâàþòüñÿ â ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè).

Öå ïåðøå â Óêðà¿í³ íàóêîâî-ïðàêòè÷íå äîâ³äêîâå âèäàííÿ, ó

ÿêîìó øëÿõîì îïðàöþâàííÿ á³ëüø ÿê 20 òèñÿ÷ çàêîíîäàâ÷î-

íîðìàòèâíèõ äæåðåë (çàêîíè Óêðà¿íè, óêàçè Ïðåçèäåíòà

Óêðà¿íè, êîäåêñè, íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè

Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, â³äîì÷³ àêòè ç ïèòàíü

àêö³îíóâàííÿ ³ êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ) ñèñòåìàòèçîâàíî

ïðàêòè÷íî âñþ âæèâàíó þðèäè÷íó òåðì³íîëîã³þ ç öüîãî

ïðåäìåòà, à â ðàç³, êîëè ¿¿ íå ââåäåíî â îá³ã, ïîäàíî é â³äïîâ³äíå

(íîâå) òëóìà÷åííÿ. Îòæå, êíèãà áóäå îäíàêîâî êîðèñíîþ ÿê äëÿ

øèðîêîãî êîëà ðÿäîâèõ àêö³îíåð³â, òàê ³ äëÿ êåð³âíèê³â

ÑËÎÂÍÈÊ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÀ
àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ, ìåíåäæåð³â ³íâåñòèö³éíèõ êîìïàí³é,

ôîíä³â ³ äîâ³ð÷èõ òîâàðèñòâ, ÿê³ âîëîä³þòü ïàêåòàìè àêö³é,

ôàõ³âö³â êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ð³çíèõ ð³âí³â, ä³ëîâî¿ òà

ïîë³òè÷íî¿ åë³òè.

Óæå íàïðèê³íö³ ÷åòâåðòîãî êâàðòàëó 2004 ð. Ñëîâíèê

àêö³îíåðà ïîáà÷èòü ñâ³ò ó Âèäàâíè÷îìó Äîì³ «Êîð-

ïîðàö³ÿ».

Çâàæàþ÷è íà îáìåæåíèé òèðàæ, ðàäèìî â îïòèìàëüí³ ñòðîêè

ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî ïåðåäïëàòè öüîãî áåçïåðå÷íî

êîðèñíîãî é ïîòð³áíîãî äëÿ ñëóæáîâîãî êîðèñòóâàííÿ âèäàííÿ

³ç ïîçíà÷êîþ «Çà êíèãó «Ñëîâíèê àêö³îíåðà».

Áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè Ñï³ëêè àêö³îíåð³â Óêðà¿íè:

ï/ð ¹ 2600507919 â ÀÊÁ «Àæ³î» ó ì. Êèºâ³, ÌÔÎ 300175,

êîä çà ÇÊÏÎ 26079536.

Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ ñë³ä çâåðòàòèñÿ çà

òåëåôîíàìè: 296-96-13, 239-10-55, 269-30-35.


