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12 листопада 2004 р.

№ 44(332)

ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

Â³ííèöüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ãîãîëÿ, 10, ì. Â³ííèöÿ, 21018

òåë./ôàêñ (0432) 32-16-36

Âîëèíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Øîïåíà, 12, ì. Ëóöüê, 43025

òåë. (0322) 4-21-28

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

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

ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, 49038

òåë. (056) 779-30-74, ôàêñ 779-32-83

Äîíåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ïîñòèøåâà, 36, ì. Äîíåöüê, 83086

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

Æèòîìèðñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

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

òåë. (0412) 41-84-98

Çàêàðïàòñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ñîáðàíåöüêà, 60, ì. Óæãîðîä, 88005

òåë. (0312) 61-67-65

Çàïîð³çüêèé àóêö³îííèé öåíòð

ïð. Ëåí³íà, 105, ì. Çàïîð³ææÿ, 69095

òåë. (0612) 13-50-62

²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Âàñèë³ÿíîê, 48,

ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 76019

òåë. (03422) 2-31-16

Êè¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. ×åðâîíîòêàöüêà, 42, 2-é ïîâåðõ,

ì. Êè¿â, 02094

òåë. (044) 552-72-55

Àäðåñè  àóêö³îííèõ  öåíòð³â

Ê³ðîâîãðàäñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ê. Ìàðêñà, 55, ì. Ê³ðîâîãðàä, 25066

òåë. (0522) 24-43-15

Êðèìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ðóñüêà, 103à,

ì. Ñ³ìôåðîïîëü, 95048

òåë. (0652) 44-27-69

Ëóãàíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Îêòÿáðñüêà, 43, ì. Ëóãàíñüê, 91055

òåë. (0642) 52-72-12

Ëüâ³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

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

òåë. (0322) 97-05-41

Ìèêîëà¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Â. Ìîðñüêà, 45, îô. 33,

ì. Ìèêîëà¿â, 54030

òåë. (0512) 35-03-02

Îäåñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Âåëèêà Àðíàóòñüêà, 15,

ì. Îäåñà, 65107

òåë. (048) 728-72-23

Ïîëòàâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Æîâòíåâà, 43, ì. Ïîëòàâà, 36003

òåë. (05322) 2-57-91, 2-56-57

Ð³âíåíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, ì. Ð³âíå, 33000

òåë. (0362) 22-23-62

Ñóìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Äçåðæèíñüêîãî, 17, ì. Ñóìè, 40022

òåë. (0542) 25-21-42

Òåðíîï³ëüñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ñ. Áàíäåðè, 34,

ì. Òåðíîï³ëü, 46008

òåë. (0352) 25-17-58

Õàðê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Øàò³ëîâà Äà÷à, 4,

ì. Õàðê³â, 61145

òåë. (0572) 14-09-79

Õåðñîíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

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

òåë. (0552) 26-27-34

Õìåëüíèöüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Òåàòðàëüíà, 4,

ì. Õìåëüíèöüêèé, 28017

òåë. (0382) 71-21-61, ôàêñ 71-21-60

×åðêàñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Áëàãîâ³ñíà, 213/1,

ì. ×åðêàñè, 18300, ÌÑÏ

òåë. (0472) 54-01-02, ôàêñ 37-45-14

×åðí³âåöüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Ë. Êîáèëèö³, 21à,

ì. ×åðí³âö³, 58001,

òåë. (0372) 51-16-91

×åðí³ã³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

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

òåë. (0462) 10-15-33

Íàö³îíàëüíà ìåðåæà

àóêö³îííèõ öåíòð³â

âóë. Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 15,

ì. Êè¿â, 02002

ôàêñ (044) 516-52-55, òåë. 552-10-26

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

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

по ВАТ «КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР» (ЄДРПОУ 292238) згідно з ухва!
лою господарського суду Донецької області від 09.07.2003 № 5/145Б пору!
шено провадження справи про банкрутство;

ВАТ «АЗОВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 414411) згідно з ухвалою господар!
ського суду Донецької області від 01.06.2004 № 42/97Б порушено прова!
дження справи про банкрутство, а згідно з ухвалою господарського суду
Донецької області від 30.06.2004 введено процедуру розпорядження май!
ном боржника;

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

ВАТ «БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНО,ДОПОМІЖНОГО УСТАТКУВАН,
НЯ ТА ТРУБОПРОВОДІВ» (ЄДРПОУ 109398) згідно з ухвалою господарського
суду Дніпропетровської області від 11.05.2004 № Б15/27/04 порушено справу про
банкрутство;

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

ВАТ «ГАЛИЧЦУКОР» (ЄДРПОУ 372693) згідно з ухвалою господар!

ського суду Івано!Франківської області від 26.08.2003 № Б!16/289 порушено
справу про банкрутство;

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

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

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

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

ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 1432115) згідно з ухвалою госпо!
дарського суду Луганської області від 24.09.2004 № 9/149б продовжено строк
процедури санації боржника;

ВАТ «ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО,
РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 476599) згідно з ухвалою гос!
подарського суду Луганської області від 20.02.2004 № 9/135б мирову угоду ро!
зірвано, відновлено провадження у справі про банкрутство, введено процедуру
розпорядження майном боржника;

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

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

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

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

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

ВАТ «МАЙДАНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ  373600)
згідно з постановою арбітражного суду Черкаської області від 11.04.2001
№ 08/4130 визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру;

ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 373117) згі!
дно з ухвалою господарського суду Чернівецької області від 06.08.2003
№ 5/161/б порушено справу про банкрутство та введено процедуру розпо!
рядження майном боржника.

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

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

Перерахування грошових коштів для участі в САГК здійснюється з

До уваги учасників 75�го спеціалізованого аукціону за грошові кошти (САГК),
заяви на який будуть прийматися з 2 до 11 грудня 2004 року

поточних рахунків учасників аукціону на поточний рахунок ДАК «НМАЦ»
№ 26046301240442 у Київському міському відділенні Промінвестбанку, МФО
322250, код 20064284 у терміни з 2  до 11 грудня 2004 року.

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

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

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

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

ÔÎÍÄ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÎÃÎËÎØÓª
Ñ²ÌÄÅÑßÒ Ï’ßÒÈÉ ÑÏÅÖ²ÀËIÇÎÂÀÍÈÉ ÀÓÊÖ²ÎÍ

ÇÀ ÃÐÎØÎÂ² ÊÎØÒÈ
Çàÿâè íà ñ³ìäåñÿò ï’ÿòèé ñïåö³àë³çîâàíèé àóêö³îí çà ãðîøîâ³

êîøòè áóäóòü ïðèéìàòèñÿ ç 2 äî 11 ãðóäíÿ 2004 ðîêó

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
âæèâàº çàõîä³â ùîäî  çàõèñòó
ïðàâ àêö³îíåð³â

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó Ôîíä³ äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè (ÔÄÌÓ) â³äáóâñÿ áðèô³íã çà ó÷àñòþ
ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÔÄÌÓ ª. Ì. ÃÐÈ-
ÃÎÐÅÍÊÀ òà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñòðà-
òåã³¿ óïðàâë³ííÿ òà îáë³êó êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ

äåðæàâè ÔÄÌÓ À. ². ÑÀ×²ÂÊÀ.
ßê çàçíà÷èâ ó âñòóïíîìó ñëîâ³ ª. Ì. Ãðèãîðåí-

êî, ï³äãîòîâëåíî ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè, ÿêèì áó-
äóòü âíåñåí³ çì³íè äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â
Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ äð³áíèõ àêö³îíåð³â,
à òàêîæ ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á, ùî ïîðó-
øóþòü ïðàâà àêö³îíåð³â, ó òîìó ÷èñë³ äåðæàâè.
Çàðàç ïðîåêò óæå ïðîéøîâ ðîçãëÿä ó ïðîô³ëüíîìó
êîì³òåò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ³ ðåêîìåíäîâà-
íèé äî ðîçãëÿäó íà ¿¿ ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³.

Äàë³ ª. Ì. Ãðèãîðåíêî ðîçïîâ³â ïðî ³íñòèòóò
«çîëîòî¿ àêö³¿», ÿêèé ïîòð³áíî çàïðîâàäèòè â
Óêðà¿í³. Öå ïðàâî âñòàíîâëþâàòèìåòüñÿ ëèøå
çàêîíîì, à ðåàë³çîâóâàòèìåòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ò³ëüêè äëÿ íîâîñòâî-
ðþâàíèõ ï³äïðèºìñòâ òà äëÿ òàêèõ, íà ÿêèõ íà
÷àñ óâåäåííÿ öüîãî ïðàâà äåðæàâà ìàº êîíò-
ðîëüíèé ïàêåò àêö³é. Çàçíà÷åíå ïðàâî çàñòîñîâó-
âàòèìåòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ º ñòðà-
òåã³÷íî âàæëèâèìè äëÿ åêîíîì³êè òà áåçïåêè äåð-
æàâè, ùî ñïðèÿòèìå çàëó÷åííþ ³íâåñòèö³é íà ö³
ï³äïðèºìñòâà.

Ïðî ìåõàí³çìè â³äáîðó ðåºñòðàòîð³â*, ÿêèì áóäå
äîâ³ðåíî âåäåííÿ ðåºñòð³â âëàñíèê³â àêö³é àêö³î-
íåðíèõ òîâàðèñòâ, àêö³îíåðîì ÿêèõ º äåðæàâà,
äîïîâ³â À. ². Ñà÷³âêî. Äîïîâ³äà÷ çàçíà÷èâ, ùî îñ-
íîâíèìè âèìîãàìè äî ðåºñòðàòîð³â º òàê³:

 âèä ä³ÿëüíîñò³ ùîäî âåäåííÿ ðåºñòð³â âëàñíèê³â
³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â äëÿ ðåºñòðàòîðà º âèê-
ëþ÷íèì âèäîì éîãî ä³ÿëüíîñò³;

 â³äïîâ³äí³ñòü ë³öåíç³éíèì âèìîãàì, ïåðåäáà-
÷åíèì äëÿ öüîãî âèäó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà
ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â;

 äîñâ³ä ä³ÿëüíîñò³ ðåºñòðàòîðà íà ðèíêó ö³ííèõ
ïàïåð³â ìàº ñòàíîâèòè íå ìåíø ÿê ï’ÿòü ðîê³â;

 íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ñåðòèô³êîâà-
íèõ ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ ïðàöþâàëè çà öèì âèäîì
ä³ÿëüíîñò³ íå ìåíø ï’ÿòü ðîê³â.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî äëÿ öåíòðàëüíîãî àïà-
ðàòó ³ ðåã³îíàëüíèõ â³ää³ëåíü ÔÄÌÓ îêðåìî.

Íàïðèê³íö³ çóñòð³÷³ ª. Ì. Ãðèãîðåíêî òà
À. ². Ñà÷³âêî â³äïîâ³ëè íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â.

Ï³äãîòóâàâ Ìèõàéëî ÔÅÄÎÐÅÖÜ

* Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî êîíêóðñ ðîçì³ùåíî â ãàçåò³

«Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿» â³ä 3 ëèñòîïàäà 2004 ð. ¹ 43 (331).

НА БРИФІНГУ ФДМУ

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

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

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

Інформацію щодо зберігачів можна отримати за місцем подання заяви
у філіях ДАК «НМАЦ».
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296,59,77ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 294,33,28

А У К Ц І О Н

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà 75-ìó ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³
çà ãðîøîâ³ êîøòè  (ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà)

Наяв�
ність
індек�
сації

ОФ на
01.01.95

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

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

ВАТ «ВАПНЯРСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
24261, ВІННИЦЬКА ОБЛ., ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ Р�Н, СМТ
ВАПНЯРКА, ВУЛ.ГАГАРІНА, 6, тел.3�26�57/31958
ВАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», УКРАЇ�
НА, 24616, ВІННИЦЬКА ОБЛ., КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ Р�Н,
С.ГОРОДКІВКА,ВУЛ.ЛЕНІНА,103, тел.2�45�75
ВАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН», 23130, ВІННИЦЬКА ОБЛ.,
ЖМЕРИНСЬКИЙ Р�Н, СМТ БРАЇЛІВ, тел.22034

ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», 94000,
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,М.СТАХАНОВ,ВУЛ.КОПЕРНІКА,24
ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,
94105, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,М.БРЯНКА,ВУЛ.ЩЕТИНІНА,7,
тел.51356

ВАТ «ТРЕСТ «СВЕРДЛОВСЬКШАХТОБУД», 94800, ЛУ�
ГАНСЬКА ОБЛ., М.СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ.КОСІОРА,1
ВАТ «ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОС�
ПОДАРСЬКО�РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО», 93650,
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,СТАНИЧНО�ЛУГАНСЬКИЙ РАЙОН,
С�ЩЕ ВАЛУЙСЬКЕ,КВ.МОЛОДІЖНИЙ,10, тел.21658
ВАТ «ЧЕРВОНЕ ПРИВІЛЛЯ», 93311,  ЛУГАНСЬКА ОБЛ,
М. ПРИВІЛЛЯ, ВУЛ. Т.ІВАНОВОЇ, 1, тел.20639

ВАТ «ЛУЧЕЗАРНИЙ», 94623, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,  АНТРА�
ЦИТІВСЬКИЙ Р�Н, С.МАЛОМИКОЛАЇВКА, ВУЛ.ЮВІЛЕЙ�
НА,3
ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ»1, 91056, М.ЛУГАНСЬК,
ВУЛ.К.МАРКСА,3, тел.23390
ВАТ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ», 91000, М.ЛУ�
ГАНСЬК,ВУЛ.ВАТУТІНА,89а, тел.553030
ВАТ «СВЕРДЛОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄ�
МСТВО 10913», 94800, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.СВЕРД�
ЛОВСЬК,ВУЛ.ЛУТУГИНА,13, тел.22260
ВАТ «РУБІЖАНСЬКЕ  АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ�
СТВО 10917», 93000, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,М.РУБІЖНЕ,
ВУЛ. ПОМЕРАНЧУКА 15А, тел.52135
ВАТ «РОВЕНЬКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄ�
МСТВО 10956», 94700, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.РОВЕНЬ�
КИ,ВУЛ.ВИГОННА,1, тел.20225
ВАТ «ПЕРВОМАЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄ�
МСТВО 10971», 93200, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,М.ПЕРВО�
МАЙСЬК, ВУЛ. БАХМУТСЬКОГО, 26, тел.62154
ВАТ «КРАСНОДОНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА», 94470,
ЛУГАНСЬКА ОБЛ., КРАСНОДОНСЬКИЙ Р�Н, С. НОВО�
ГАННІВКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 1, тел.24248
ВАТ «ПОПАСНЯНСЬКЕ  АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄ�
МСТВО 10921», 93300, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ПОПАСНЯНСЬ�
КИЙ Р�Н, М.ПОПАСНА,  ВУЛ.НЕКРАСОВА, 1, тел.21702
ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ»1,
94000, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.СТАХАНОВ, ВУЛ.ШИРО�
КА, 5, тел.65272
ВАТ «СВІТЛОФОР», 91047, М.ЛУГАНСЬК, ВУЛ.ГАСТЕЛ�
ЛО, 40, тел.540128

ВАТ «БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНО�ДОПОМІЖНО�
ГО УСТАТКУВАННЯ ТА ТРУБОПРОВОДІВ», 51909,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,
3�Й БАГЛІЙСЬКИЙ ПРОВУЛОК,1, тел.71421
ВАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОС�
ПОДАРСЬКО�РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО», 49112,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
Р�Н,СМТ ЮВІЛЕЙНЕ,ВУЛ.ТЕПЛИЧНА,5, тел.283320
ВАТ «МЕЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,
52900, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,МЕЖІВСЬКИЙ
Р�Н,СМТ МЕЖОВА,ВУЛ.К.МАРКСА,1, тел.8230�93706

ВАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА»2,
51917, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,М.ДНІПРОДЗЕР�
ЖИНСЬК, ВУЛ.АНОШКІНА,181, тел.46482
ВАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКРИБА», 49127, М.ДНІПРОПЕТ�
РОВСЬК, ВУЛ. АВТОПАРКОВА, 7

ВАТ «КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР», 87040, ДОНЕЦЬКА
ОБЛ,.ВОЛОДАРСЬКИЙ Р�Н, С.КАЛЬЧИК, тел.94�170

ВАТ «АЗОВСЬКИЙ», 87513, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.МАРІ�
УПОЛЬ, ЖОВТНЕВИЙ Р�Н, ТЕР�Я РАДГОСПУ, тел.385835
ВАТ «МИР», 85510, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ВЕЛИКО�НОВО�
СІЛКІВСЬКИЙ Р�Н, С.ПІДДУБНЕ,ПР.КИЇВСЬКИЙ,31,
тел.97121
ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМ. ЧКАЛОВА», 86052, ДО�
НЕЦЬКА ОБЛ., ЯСИНУВАТСЬКИЙ Р�Н, С�ЩЕ НЕТАЙЛО�
ВЕ, тел.53335
ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «РОЗОВСЬКИЙ», 87110, ДО�
НЕЦЬКА ОБЛ., НОВОАЗОВСЬКИЙ Р�Н,М.НОВО�
АЗОВСЬК, ВУЛ. 60�РІЧЧЯ СРСР, 84, тел.21352,22364
ВАТ «СТАРОБЕШІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»,
87240, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., СТАРОБЕШІВСЬКИЙ Р�Н, С.ЛЕ�
НІНСЬКЕ, ВУЛ. ГЛИНКИ, 35, тел.21777
 ВАТ «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО», 87592,
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,МАРІУПОЛЬ, СМТ САРТАНА, ВУЛ.
ЧЕЛЮСКІНЦІВ,137, тел.380212

ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ОВО�
ЧЕВИХ, БАШТАННИХ КУЛЬТУР,
КОРМОВИХ КОРНЕПЛОДІВ ТА
ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ
(�;191.8)
КРУПА ГОРОХОВА, КОМБІКОРМ
(�;57.9)

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ (�;27604)

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ (�;204.7)

ВИРОБНИЦТВО КРАНІВ ТА БУДІ�
ВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ (�;503)
ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОКРЕПІ,
ГІРНИЧОШАХТНОГО ОБЛАДНАН�
НЯ ТА ЗАПЧАСТИН,РЕМОНТ ГШО
(�;395)
ПІДРЯДНІ РОБОТИ (�;1015)

ТОВАРНА РИБА (�;204)

РОСЛИННИЦТВО, ТВАРИН�
НИЦТВО (�;243),  РОСЛИННИ�
ЦТВО (�;199.8)
ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОС�
ПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (�;88)

ГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ (�;84.7)

ВИРОБНИЦТВО ДРУКОВАНОЇ
ПРОДУКЦІЇ (�;683.5)
ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
(�;98.4)

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
(�;598)

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
(�;942.8)

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (�;108)

АВТОПОСЛУГИ, РЕМОНТ С/Г ТЕХ�
НІКИ, ЛІНІЙНО�МОНТАЖНІ РОБО�
ТИ (�;180)
ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
(�;10.2)

ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИ�
ВАННЯ (�;469.6)

МОНТАЖНІ РОБОТИ, МАРКЕ�
ТИНГ (�;852.6)

ВИРОБНИЦТВО ТРУБОПРО�
ВОДІВ, ТНС (�;128.2)

ДІЯЛЬНІСТЬ РИБОРОЗПЛІД�
НИКІВ І РИБНИХ ФЕРМ, ЛОВЛЯ
РИБИ (�;654)

ПРИЙМАННЯ , ЗБЕРІГАННЯ, ПО�
ПЕРЕДНЄ ОБРОБЛЕННЯ  ЗЕРНО�
ВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
(�;21.3)
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕСТАВ�
РАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ВИРОБ�
НИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (�;2001)
ВИГОТОВЛЕННЯ РИБНОЇ ПРО�
ДУКЦІЇ (�;947.9)

ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
НЕРУДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕ�
РІАЛІВ (�;518.6)
ВИРОБНИЦТВО ПЛОДОВО�ЯГІД�
НОЇ ПРОДУКЦІЇ (�;14)
М’ЯСНЕ ТА МОЛОЧНЕ СКОТАР�
СТВО, РОСЛИННИЦТВО (�;59.9)

МОЛОКО, М
,
ЯСО, РОСЛИННИЦТ�

ВО (�;52.3), ПОСЛУГИ (�;137.3)

ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ
ВИСОКОКЛАСНОГО ПЛЕМІННО�
ГО МОЛОДНЯКА ОВЕЦЬ (�;155)
ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБЛЕННЯТА
РЕАЛІЗАЦІЯ С/Г ТА ІНШОЇ ПРО�
ДУКЦІЇ (�;9.8)
СЕЛЕКЦІЙНА ПЛЕМЕННА РОБОТА
(�;47.7)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Номі�
нальна

ціна
акції,
грн.

Назва АТ, створеного в процесі приватизації
(корпоратизації), юридична адреса та телефон

Розмір
статут�

ного
фонду,
тис. грн.

Код за
ЄДРПОУ

Кіль�
кість

праців�
ників,
чол.

Знос
основних
фондів,

%

Баланс.
прибуток
за звітн.
період,
тис. грн.

Обсяг
продукції,
тис. грн.

Баланс.
вартість
основних
фондів,
тис. грн.

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
тис. грн.

Заборго�
ваність
креди�

торська,
тис. грн.

Площа
земель�

ної
ділянки,

га

Основні види продукції (послуг)
(натуральні показники; грошові

показники, тис. грн.)

Знос
основних
фондів,
тис. грн.

Звітний період

Група,
до якої
нале�
жить
під�

приєм�
ство

Почат�
кова
ціна
акції,
грн.

Пакет, запропонований до
продажу

Кількість
запропо�
нованих
акцій,

шт.

Вартість
за

номіналом,
тис. грн.

%
статут�

ного
фонду

[00492055]

[00953177]

[03374764]

[04762586]

[00178594]

[00178713]

[00181496]

[00476599]

[00846688]

[00851577]

[01432115]

[02470773]

[03113221]

[03113265]

[03115910]

[03115985]

[03563011]

[05524759]

[14307268]

[21810683]

[00109398]

[00476613]

[00951468]

[14308291]

[30838017]

[00292238]

[00414411]

[00414463]

[00483493]

[00483547]

[00688002]

[00695999]

1221,5 Так 0,25 0,25 353835 88,45875 7,242 1,6 За 6 міс. 2004 р. 36 1611,2 47,78 769,8 0 122,8 39,7 191,8

5829,402 Так 0,25 0,25 2331761 582,94025 10,000 19,1 За 6 міс. 2004 р. 5 2228,9 33,52 747,2 �44,5 9131,8 2182,5 57,9

13775,5 Так 0,25 0,25 5510200 1377,55 10,000 194,02 За 6 міс. 2004 р. 573 114306,1 51,05 58357,3 �1119 17186 14008,8 27604

12230,6 Так 0,25 0,25 4401570 1100,3925 8,997 11,23 За 6 міс. 2004 р. 42 19063,2 46,35 8836,1 �315,8 109,3 13,5 204,7

5852,975 Так 0,25 0,25 2293840 573,46 9,789 127,411 За 6 міс. 2004 р. 131 9817 60,50 5939 �401 713 3047 503

3544,00925 Так 0,25 0,25 1417444 354,361 9,999 14,7 За 6 міс. 2004 р. 288 23713 63,98 15171 �2364 5451 11899 395

1808,776 Так 0,25 0,25 723515 180,87875 10,000 22,8789 За 6 міс. 2004 р. 275 22303 58,14 12967 �1324 2625 6281 1015

1541,522 Так 0,25 0,25 314517 78,62925 5,101 2656,35 За 6 міс. 2004 р. 170 19300 70,61 13627 �402 832 3765 204

1297,314 Так 0,25 0,25 1296056 324,014 24,976 2004 За 6 міс. 2004 р. 80 7859 57,64 4530 �34 90 319 243

7646,023 Так 0,25 0,25 3058400 764,6 10,000 3661,4 За 6 міс. 2004 р. 30 9218 53,05 4890 �33 4 1222 88

2211,902 Так 0,25 0,25 861633 215,40825 9,739 15,56 За 6 міс. 2004 р. 84 4722 82,10 3876,7 �122,5 287,1 1517,2 84,7

438,69 Так 0,25 0,25 132100 33,025 7,528 1,098 За 6 міс. 2004 р. 66 3929,8 46,93 1844,2 �47 103,7 103,6 683,5

544,242 Так 0,25 0,25 182141 45,53525 8,367 10,11 За 9 міс. 2004 р. 208 4498,5 65,81 2960,5 �738,1 65,3 2218,1 98,4

308,81125 Так 0,25 0,25 102252 25,563 8,278 4,5289 За 9 міс. 2004 р. 270 3920 81,38 3190,2 �11,4 372 733 598

807,691 Так 0,25 0,25 270308 67,577 8,367 10,2 За 9 міс. 2004 р. 223 6716,4 83,17 5586,2 �91,6 759,6 242,7 942,8

413,63725 Так 0,25 0,25 135430 33,8575 8,185 12,03 За 9 міс. 2004 р. 155 3258 61,42 2001 �174 527 1231 108

498,9815 Так 0,25 0,25 199596 49,899 10,000 10,38 За 6 міс. 2004 р. 139 5313 88,41 4697 49 317 810 180

180,15425 Так 0,25 0,25 59562 14,8905 8,265 3,42 За 9 міс. 2004 р. 7 1328 83,79 1112,7 �25,4 205,7 187,3 10,2

7065,413 Так 0,25 0,25 2825523 706,38075 9,998 11,1184 За 6 міс. 2004 р. 140 11545,7 59,79 6902,7 0 181,8 2985 469,6

4314,887 Так 0,25 0,25 1725957 431,48925 10,000 1,22 За 6 міс. 2004 р. 93 2167,6 55,44 1201,7 �17,1 986,8 393,3 852,6

1466,87475 Так 0,25 0,25 58623 14,65575 0,999 1,53 За 6 міс. 2004 р. 53 6675,2 65,42 4366,7 �532,5 235,1 1807,5 128,2

1837,2 Так 0,25 0,25 258130 64,5325 3,513 669,92 За 9 міс. 2004 р. 91 4339 44,25 1920 �174 190 877 476

2262 Так 0,25 0,25 904800 226,2 10,000 19,06 За 12 міс. 2003 р. 2 1732,3 65,59 1136,3 �1726 6769 1860,2 21,3

3520,1 Так 0,25 0,25 1408040 352,01 10,000 5,0377 За 6 міс. 2004 р. 288 28137,1 61,91 17418,6 �680,5 1631,2 2582,9 2001

4213 Так 0,25 0,25 4213001 1053,25025 25,000 За 6 міс. 2004 р. 95 11124,4 59,10 6574,9 �10,2 797,1 1117,4 947,9

1040,1 Так 0,25 0,25 146040 36,51 3,510 140,418 За 6 міс. 2004 р. 118 17541,5 74,49 13066,5 �583,1 350,3 5483,6 518,6

512,731 Так 0,25 0,25 204092 51,023 9,951 171,15 За 9 міс. 2003 р. 15 4215,6 63,06 2658,5 �278,2 69,8 1264,4 14

6646,4 Так 0,25 0,25 1715680 428,92 6,453 3338 За 6 міс. 2004 р. 67 11081,6 52,12 5775,5 �238,5 85,4 1528,1 59,9

10366,1 Так 0,25 0,25 4145660 1036,415 9,998 2521 За 6 міс. 2004 р. 63 23954 61,55 14743,2 3,1 48,2 1688,1 189,6

8379,877 Так 0,05 0,05 16759754 837,9877 10,000 17302 За 6 міс. 2004 р. 106 32137 68,09 21882 17 657 2370 155

2705,2 Так 0,25 0,25 448019 112,00475 4,140 4,14 За 6 міс. 2004 р. 2 10,7 97,20 10,4 �17,5 25,7 178,9 9,8

151,9 Так 0,05 0,05 751005 37,55025 24,720 110 За 6 міс. 2004 р. 24 625,7 75,76 474 0,1 167,4 91,1 47,7

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294,33,13ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294,33,13

3
А У К Ц І О Н

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

Наяв�
ність
індек�
сації

ОФ на
01.01.95

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

ВАТ «ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО
ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ», 85520, ДОНЕЦЬ�
КА ОБЛ., В/НОВОСІЛКІВСЬКИЙ Р�Н,СМТ В.НОВОСІЛ�
КА, ВУЛ.ГОРЬКОГО,45, тел.9�11�74
ВАТ «КРАМАТОРСЬКЖИТЛОБУД», 84331, ДОНЕЦЬКА
ОБЛ.,М.КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 69, тел.3�45�13
ВАТ «ФАВОРИТ», 84500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.АРТЕМІ�
ВСЬК,ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО,62, тел.62424
ВАТ «АГРО�АЗОВ», 87442, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,ПЕРШО�
ТРАВНЕВИЙ Р�Н, С�ЩЕ ПОРТІВСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА,1,
тел.31�732

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

ВАТ «ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ», 72130, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.,
ПРИМОРСЬКИЙ Р�Н, С.ЄЛИЗАВЕТІВКА, тел.65321
ВАТ «ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ�
СТВО 12329»3, 69008, М.ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВДЕННЕ
ШОСЕ, 66, тел.346451
ВАТ «КАМ’ЯНСЬКО�ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СОРТНАСІННЄОВОЧ», 71300, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., КА�
М’ЯНСЬКО�ДНІПРОВСЬКИЙ Р�Н., М. КАМ’ЯНКА�
ДНІПРОВСЬКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 103, тел.24035

ВАТ «ГАЛИЧЦУКОР», 77133, ІВАНО�ФРАНКІВСЬКА
ОБЛ., ГАЛИЦЬКИЙ Р�Н, С.ЗАДНІСТРЯНСЬКЕ, ВУЛ.ЗА�
ВОДСЬКА, 1, тел.2�16�07

ВАТ «ГОРОДИЩЕ�ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗА�
ВОД», 09310, КИЇВСЬКА ОБЛ.,  ВОЛОДАРСЬКИЙ Р�Н,
С.ГОРОДИЩЕ�ПУСТОВАРІВСЬКЕ, тел.57997
ВАТ «ІВАНКІВСЬКА «РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ», 255300,
КИЇВСЬКА ОБЛ., СМТ ІВАНКІВ, ВУЛ. ІВАНА ПРОСКУ�
РИ, 75а, тел.5�15�03
ВАТ «МАКАРІВСЬКА «СІЛЬГОСПХІМІЯ», 08000, КИЇ�
ВСЬКА ОБЛ., МАКАРІВСЬКИЙ Р�Н, С. КАЛИНІВКА,
ВУЛ.КИЇВСЬКА, 109, тел.33644

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

ВАТ «КРИМЕНЕРГОБУД», 98213, РЕСПУБЛІКА КРИМ,
ЛЕНІНСЬКИЙ Р�Н, М.ЩОЛКІНО, СТРОЙБАЗА, тел.60901

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

ВАТ «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКМОЛЗАВОД №1»4, 65121,
М.ОДЕСА, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4, тел.44�34�18

ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ
БУДІВНИЦТВА», 35700, РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,М.ЗДОЛБУ�
НІВ,ВУЛ.ШЕВЧЕНКА,4, тел.25101

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

ВАТ «БУРЯКОРАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ», 40324,
СУМСЬКА ОБЛ.,СУМСЬКИЙ Р�Н,С.ХРАПІВЩИНА, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 2а, тел.291551
ВАТ  «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД»,
41600, СУМСЬКА ОБЛ.,М.КОНОТОП,ВУЛ.КОТЛЯРЕВСЬ�
КОГО, 1, тел.42232

ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКА ФАБРИКА «ХУДОЖНЄ ТКАЦТ�
ВО», 41300, СУМСЬКА ОБЛ., М.КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. ПЕТ�
РОВСЬКОГО, 38, тел.51175

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

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

 ВАТ «НОВОСЕЛИЦЬКЕ», 30533, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.,
ПОЛОНСЬКИЙ Р�Н, С.НОВОСЕЛИЦЯ, ВУЛ. ЗАВОДСЬ�
КА, 12, тел.3�28�26

СПЕРМА ВРХ, ХРЯКІВ (�;51.2),
ТВАРИННИЦТВО (ЦН�264;11),
ІНШЕ (�;0.4)

ОРЕНДА ПРИМІЩЕНЬ (�;47.3)

РЕМОНТ ТА ВИРОБНИЦТВО ТАРИ
(�;0)
РОСЛИННИЦТВО (380 ц;21),
ТВАРИННИЦТВО (�;988.8)

ПРОДУКЦІЯ НЕ ВИРОБЛЯЛАСЬ
(�;0)

ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ТА
РОСЛИННИЦТВА (�;26.4)
АВТОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
(�;6389.9)

ЗАГОТІВЛЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ НА�
СІННЯ (�;0.5)

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

ЦУКОР�ПІСОК (�;9348.7)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПО�
СЛУГИ (�;23.2)

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

РИБОПРОДУКЦІЯ, ПЕРЕРОБЛЕН�
НЯ СОЇ, ВИРОБНИЦТВО КРУПИ,
МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ (�;26.8)

БУДІВНИЦТВО (�;837.8)

ВИРОБНИЦТВО ЯЄЦЬ (�;1077.1)

ЗДАВАННЯ У НАЙМ НЕРУХО�
МОСТІ (�;485.4)

НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
В КОРИСТУВАННЯ ПІДПРИЄМ�
СТВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ (�;160)

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

ВИРОБНИЦТВО ВІКОННИХ  ТА
ДВЕРНИХ БЛОКІВ (�;337.62), ІНШІ
СТОЛЯРНІ ВИРОБИ ТА ПОСЛУГИ
(�;59.58)
ВИГОТОВЛЕННЯ МАХРОВИХ ВИ�
РОБІВ (�;234.21), ВИГОТОВЛЕННЯ
РУШНИКІВ ТА ДЕКОРАТИВНО�
ТКАНИХ ПОКРИВАЛ (�;142.39),
ІНША ПРОДУКЦІЯ (�;114.4)

КОНЯРСТВО,М
,
ЯСНЕ ТА МОЛОЧ�

НЕ СКОТАРСТВО, ТОРГІВЛЯ (�;0)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПО�
СЛУГИ, КРІМ ВЕТЕРИНАРНИХ
(�;5.2)

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ
КУЛЬТУР, ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
(�;83.1)

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

АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕН�
НЯ (�;0)

БУРЯКИ  ТА ІНША ПРОДУКЦІЯ
(�;707)

Номі�
нальна

ціна
акції,
грн.

Назва АТ, створеного в процесі приватизації
(корпоратизації), юридична адреса та телефон

Розмір
статут�

ного
фонду,
тис. грн.

Код за
ЄДРПОУ

Кіль�
кість

праців�
ників,
чол.

Знос
основних
фондів,

%

Баланс.
прибуток
за звітн.
період,
тис. грн.

Обсяг
продукції,
тис. грн.

Баланс.
вартість
основних
фондів,
тис. грн.

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
тис. грн.

Заборго�
ваність
креди�

торська,
тис. грн.

Площа
земель�

ної
ділянки,

га

Основні види продукції (послуг)
(натуральні показники; грошові

показники, тис. грн.)

Знос
основних
фондів,
тис. грн.

Звітний період

Група,
до якої
нале�
жить
під�

приєм�
ство

Почат�
кова
ціна
акції,
грн.

Пакет, запропонований до
продажу

Кількість
запропо�
нованих
акцій,

шт.

Вартість
за

номіналом,
тис. грн.

%
статут�

ного
фонду

[00696668]

[01237616]

[02042356]

[04634150]

[00372405]

[00852200]

[03114164]

[20477260]

[00372693]

[00372428]

[05489388]

[05489394]

[05533112]

[04679276]

[20900183]

[05511627]

[01353663]

[00372925]

[00386991]

[01350156]

[02968487]

[00486356]

[05491089]

[05491161]

[14312499]

[30704866]

[30704892]

[00387329]

254,689 Так 0,25 0,25 91880 22,97 9,019 50 За 6 міс. 2004 р. 19 569,4 77,27 440 1,6 68,9 17,9 62,6

23,5 Ні 0,25 4,8025 9400 2,35 10,000 10,4315 За 6 міс. 2004 р. 26 2272,4 43,72 993,6 �352,4 299,7 701,9 47,3

199,343 Так 0,25 0,25 79738 19,9345 10,000 1,06 За 12 міс. 2003 р. 1 0 0,00 0 �0,9 0 6 0

6663,2 Так 0,25 0,25 1451136 362,784 5,445 3512 За 6 міс. 2004 р. 3 15283,1 53,49 8174,5 �753,9 825,4 6587,5 1009,8

6196,0105 Так 0,25 0,25 679996 169,999 2,744 216 За 6 міс. 2004 р. 34 17728,8 73,23 12982,7 �3462 293,2 2046,2 0

2497,32 Так 0,25 0,25 765808 191,452 7,666 2669 За 6 міс. 2004 р. 143 24439,2 60,36 14750,9 �67,3 131,5 247,6 26,4

51032,1 Так 0,25 0,25 20412680 5103,17 10,000 50,5 За 6 міс. 2004 р. 565 27595,7 78,67 21710,7 �448,5 1204 850,8 6389,9

356,7 Так 0,25 0,25 92504 23,126 6,483 0,2848 За 6 міс. 2004 р. 7 197,2 84,94 167,5 �18,9 163,1 27,3 0,5

5043,5 Так 0,25 0,25 677100 169,275 3,356 147 За 6 міс. 2004 р. 5 35109,5 60,93 21392,7 �56,6 6509 15653 92,8

6347,0915 так 0,25 0,25 2309402 577,3505 9,096 70,1 За 6 міс. 2004 р. 327 17110,3 59,79 10231 1382 12852 7077,2 9348,7

268,973 Так 0,25 0,25 81830 20,4575 7,606 5,24 За 6 міс. 2004 р. 51 2638,7 56,77 1498 �29,5 176,5 87,7 23,3

1931,308 Так 0,25 0,25 694781 173,69525 8,994 4,1 За 6 міс. 2004 р. 47 2847,6 57,82 1646,4 �21,8 99 86,2 47,1

22494,7 Так 0,25 0,25 8998000 2249,5 10,000 20 За 6 міс. 2004 р. 19 2807,3 59,58 1672,7 �98,3 405,4 193,1 26,8

1043,34 Так 0,25 0,25 304236 76,059 7,290 22,14 За 6 міс. 2004 р. 20 2565,6 56,81 1457,5 5,9 380,8 436,2 837,8

6780,4 Так 0,25 0,25 678039 169,50975 2,500 4065 За 6 міс. 2004 р. 121 22075,4 48,30 10662,4 �261,1 1193,9 1219,3 1077,1

9636,71625 Так 1,75 1,75 531103 929,43025 9,645 6,862 За 6 міс. 2004 р. 68 11488,7 46,09 5294,8 �936,4 1689,8 262,3 485,4

1759,118 Так 0,25 0,25 675500 168,875 9,600 2,3 За 6 міс. 2004 р. 31 4062 76,93 3125 �106 234 24 160

14388,336 Так 0,25 0,25 5754774 1438,6935 9,999 32,62 За 6 міс. 2004 р. 127 6850 89,55 6134 �572 296 573 398

2898,253 Так 0,25 0,25 1156980 289,245 9,980 4636 За 6 міс. 2004 р. 348 9106,9 61,12 5566,3 �69,4 399,5 526,1 1758,6

2394,302 Так 0,25 0,25 953452 238,363 9,955 6,51 За 6 міс. 2004 р. 73 4646,2 57,87 2688,9 0 213,8 865,4 397,2

2964,864 Так 0,25 0,25 1185945 296,48625 10,00 6,36 За 6 міс. 2004 р. 85 7105 62,98 4475 2 15 154 491

4032,08 Так 0,25 0,25 805920 201,48 4,997 6829,2 За 6 міс. 2004 р. 3 26536,8 53,59 14222,3 0 533,5 1463,9 0

3727,717 Так 0,25 0,25 659800 164,95 4,425 10,85 За 6 міс. 2004 р. 7 4528,4 50,51 2287,4 �89,2 198,9 72,8 5,2

5258,951 Так 0,25 0,25 639800 159,95 3,041 16,3 За 6 міс. 2004 р. 17 6511,2 54,50 3548,3 �103,1 709,3 299,2 83,1

7957,7 Так 0,25 0,25 3183080 795,77 10,000 32,62 За 6 міс. 2004 р. 38 12533,9 45,20 5665,2 �254,6 1045,1 2085,1 102,3

3214,9 Так 0,25 0,25 1285960 321,49 10,000 1,72 За 6 міс. 2004 р. 16 4257,4 41,10 1749,8 �99,9 23,9 23,3 227,5

2131,8 Так 0,25 0,25 852720 213,18 10,000 2,49 За 6 міс. 2004 р. 10 2035,2 41,41 842,7 �257,3 13,8 107,1 0

2049,21 Так 0,25 0,25 957820 239,455 11,685 4100 За 6 міс. 2004 р. 379 12267,2 51,11 6270,1 �352,9 508,5 1868,7 707

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Продовження таблиці

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ІВАНО�ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛІКА КРИМ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
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4

Продовження таблиці

Наяв�
ність
індек�
сації

ОФ на
01.01.95

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

ВАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПО�
ДІЛЛЯ�АВІА»5, 29000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ХМЕЛЬ�
НИЦЬКИЙ, АЕРОПОРТ РУЖИЧНА, тел.2�94�42
ВАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИ�
РОБІВ», 30036, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.СЛАВУТА, ВУЛ.
ЧАПАЄВА, 2, тел.2�20�55
ВАТ «ЗАВОД «СТРОММАШИНА», 29019, М.ХМЕЛЬ�
НИЦЬКИЙ, ПР.МИРУ, 42, тел.3�61�53

ВАТ «МУКШАНСЬКЕ», 32300, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.,КА�
М’ЯНЕЦЬ�ПОДІЛЬСЬКИЙ Р�Н,С.СЛОБІДКА�КУЛЬЧИЇ�
ВЕЦЬКА, тел.9�13�07
ВАТ «КАМ

,
ЯНЕЦЬ�ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОН»6,

32300, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. КАМ
,
ЯНЕЦЬ�ПО�

ДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ХАРЧЕНКА, 22б, тел.3�33�12

ВАТ «СЕЛИЩАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 19400,
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КОРСУНЬ�ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р�Н,
С.СЕЛИЩЕ, тел.2�03�88
ВАТ «МАТУСІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 20600, ЧЕР�
КАСЬКА ОБЛ., ШПОЛЯНСЬКИЙ Р�Н, С.МАТУСІВ, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, тел.631096
ВАТ «МАЙДАНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 20400,
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ТАЛЬНІВСЬКИЙ Р�Н, С.МАЙДАНЕЦЬ�
КЕ, ВУЛ.НАБЕРЕЖНА, 3, тел.631096
ВАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 19200, ЧЕР�
КАСЬКА ОБЛ., М.ЖАШКІВ, ВУЛ. РАДГОСПНА, 7,
тел.2�16�73
ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ВЕЛИКА БУРІМКА», 19900,
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ Р�Н, С.ВЕЛИКА
БУРІМКА, тел.2�27�65
ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛІОРА�
ТОР», 18003, М.ЧЕРКАСИ, ВУЛ. МОЛОТКОВА, 87,
тел.640409
ВАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКЕ  АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄ�
МСТВО 17147», 19500, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М.ГОРОДИ�
ЩЕ, ВУЛ.ЧЕХОВА, 39, тел.2�21�23
ВАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
17143», 19800, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., СМТ ДРАБОВО�БА�
РЯТИНСЬКЕ, ВУЛ.50�РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 3, тел.2�25�79
ВАТ «ЧИГИРИНЕНЕРГОБУДТРАНС», 20900, ЧЕРКАСЬ�
КА ОБЛ., ЧИГИРИНСЬКИЙ Р�Н, С.ВІТОВЕ, ПІОНЕРСЬКА
БАЗА, тел.6�43�88

ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ», 17500, ЧЕРНІ�
ГІВСЬКА ОБЛ.,М.ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ,
тел.5�04�03, 5�00�61
ВАТ «АГАТ», 15100, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ, М.ГОРОДНЯ,
ВУЛ.1 ТРАВНЯ, 46, тел.2�17�14
ВАТ «НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», 16600, ЧЕР�
НІГІВСЬКА ОБЛ., М.НІЖИН, ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
37, тел.2�23�47

ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 58007,
М.ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, 4, тел.550856

АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ (�;4121.9)

 (�;�)

УСТАТКУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНЕ
ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДМА�
ТЕРІАЛІВ (�;681)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРО�
ДУКЦІЯ (�;31)

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

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ (�;0)

НАДАННЯ ПОСЛУГ (�;0)

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
(�;151.2)

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ (�;0)

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА,
ТВАРИННИЦТВА (�;1314)

ПОСЛУГИ МЕЛІОРАТИВНОГО БУ�
ДІВНИЦТВА (�;154.2),  (�;0)

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

ПОСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТУ (�;0)

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ (�;0)

ОБСЯГ ВИРОБЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ
(�;81.6)
РОБОТИ ПРОМИСЛОВОГО ХА�
РАКТЕРУ ТА ІНШЕ (�;1302)

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ (�;97.4)

Номі�
нальна

ціна
акції,
грн.

Назва АТ, створеного в процесі приватизації
(корпоратизації), юридична адреса та телефон

Розмір
статут�

ного
фонду,
тис. грн.

Код за
ЄДРПОУ

Кіль�
кість

праців�
ників,
чол.

Знос
основних
фондів,

%

Баланс.
прибуток
за звітн.
період,
тис. грн.

Обсяг
продукції,
тис. грн.

Баланс.
вартість
основних
фондів,
тис. грн.

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
тис. грн.

Заборго�
ваність
креди�

торська,
тис. грн.

Площа
земель�

ної
ділянки,

га

Основні види продукції (послуг)
(натуральні показники; грошові

показники, тис. грн.)

Знос
основних
фондів,
тис. грн.

Звітний період

Група,
до якої
нале�
жить
під�

приєм�
ство

Почат�
кова
ціна
акції,
грн.

Пакет, запропонований до
продажу

Кількість
запропо�
нованих
акцій,

шт.

Вартість
за

номіналом,
тис. грн.

%
статут�

ного
фонду

[01130704]

[01373341]

[05394966]

[05395011]

[22776959]

[00373468]

[00373575]

[00373600]

[00373669]

[00486818]

[01034969]

[03119486]

[05461214]

[21356221]

[04371845]

[14310951]

[14312565]

[00373117]

2713,8 Так 0,25 0,25 191144 47,786 1,761 2,73 За  6 міс. 2004 р. 98 5093,3 55,34 2818,5 141,7 1512,6 1315,9 4121,9

6080,87 Так 0,25 0,25 2432348 608,087 10,000 22,7 За  6 міс. 2004 р. 15 5167 59,70 3084,7 �47,8 354,1 2682,3 0

15740 Так 0,25 0,25 6296000 1574 10,000 15 За  6 міс. 2004 р. 108 27062,1 43,30 11717 �206,5 455,9 103 681

1306,9 Так 0,25 0,25 428660 107,165 8,200 2538,1 За  6 міс. 2004 р. 5 8067 64,84 5231 �13 7 165 31

39866,4 Так 0,25 0,25 15946080 3986,52 10,000 17,16 За  6 міс. 2004 р. 407 69475,3 66,67 46319,5 �794,9 323,1 2229,4 1320,2

2726,1 Так 0,25 0,25 670000 167,5 6,144 141 За  6 міс. 2004 р. 2 1259,6 46,60 587 �59,1 17,1 1701,7 0

1591 Так 0,25 0,25 636400 159,1 10,000 171,4 За  6 міс. 2004 р. 324 11544,2 66,94 7727,9 �178,9 524,5 2061,6 0

1227,1 Так 0,25 0,25 489840 122,46 9,980 232,2 За  6 міс. 2004 р. 120 9361,7 77,07 7214,8 0 96,9 3890,9 151,2

5126 Так 0,25 0,25 656200 164,05 3,200 149 За  6 міс. 2004 р. 482 4618,5 53,16 2455,4 0 786,9 9435 0

2262,73 Так 0,25 0,25 563601 140,90025 6,227 1911 За  6 міс. 2004 р. 319 25189 47,78 12035 1 180 285 1314

1941,5 Так 0,25 0,25 621280 155,32 8,000 0,918215 За  6 міс. 2004 р. 76 3638,3 61,70 2244,9 �27,3 87 257,7 154,2

179 Так 0,25 0,25 37071 9,26775 5,178 6,54 За  6 міс. 2004 р. 152 2252,1 90,06 2028,3 �74 17,2 101,7 297,9

85 Так 0,25 0,25 20680 5,17 6,082 4 За  6 міс. 2004 р. 100 1187 79,95 949 0 13 192 139

11,47025 Ні 0,25 0,353 348 0,087 0,758 2,4 За 12 міс. 2003 р. 125 425 96,00 408 37 24,4 48,5 0

3578,9 Так 0,25 0,25 1431400 357,85 9,999 16 За  6 міс. 2004 р. 14 22128,6 66,71 14763 �243,8 157,7 1619 0

236,98 Ні 0,25 4,43 94792 23,698 10,000 11 За  6 міс. 2004 р. 19 19205,2 59,69 11463,6 �121,5 204,5 301,4 81,6

693,542 Ні 0,25 1,04 12241 3,06025 0,441 16,6 За  6 міс. 2004 р. 483 30143 64,47 19433 �373 2395 6256 1302

3982,064 Так 0,25 0,25 14 0,0035 0,000 64,08 За  6 міс. 2004 р. 28 3084,6 59,53 1836,3 �113,1 238,2 7580 97,4

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Усього по Україні:78

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

* Форма випуску акцій — бездокументарна.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Відомості про зберігачів акцій ВАТ*
Рахунок у цінних паперах органу

приватизації

Дата видачі
рахунка

Код за
ЄДРПОУ

Зберігач
№

пор.
Адреса

Дозвіл на здійснення
професійної депозитарної діяльності

Номер дозволу Дата видачі
дозволу

Номер
рахунка

1
2
3
4
5
6

9807750
25006044
23740981
20971504
19017842
22335534

Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк»
ТОВ «Дилерська контора «Укрінвест»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Гудвіл�Брок»
Акціонерний комерціййний банк «Імексбанк»
ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк»
ТОВ «Підприємство «Росан�Цінні Папери»

61005, м. Харків, просп. Московський, 60, тел. (0572) 21�92�12, 28�26�20
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 1а, тел./факс (0562) 370�44�06, 370�44�09
69000, м. Запоріжжя, бульв. Центральний, 21,тел. (0612) 69�47�98, факс (0612) 13�79�11
65058, м. Одеса, просп. Шевченка, 8а, тел. (0482) 68�49�00, тел./факс (0482) 60�71�58
04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5, тел. 490�06�09
79035, м. Львів, вул. Пасічна, 135, тел. (0322) 22�53�87, факс (0322) 42�20�52

Серія АА 604091
Серія АА 241969
Серія АА 119677
Серія АА 241531
Серія АА 558460
Серія АА 770097

06.01.2004
12.11.2001
30.07.2001
09.11.2001
18.03.2003
23.04.2004

№ 003279
№ 003022
№ 003267
№ 003001
№ 003087
№ 003055

24.12.1999
02.12.1999
14.02.2000
25.11.1999
20.10.1999
06.12.1999

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

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

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Автомобіль ЗІЛ!157К спеціальний (ПАРМ), держ. № 63!04
ДНК, 1970 р. в., що знаходиться на балансі ВАТ «Криворізьке
АТП!14129», за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10. Об’!
єкт приватизовано юридичною особою за 3 588,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 598,00 грн.

Автомобіль ЗІЛ!157К спеціальний (ПАРМ), держ. № 63!05
ДНК, 1970 р. в., що знаходиться на балансі ВАТ «Криворізьке
АТП!14129», за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10. Об’!
єкт приватизовано юридичною особою за 3 588,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 598,00 грн.

Електростанція типу АБ!2!230!МІ, що знаходиться на ба!
лансі ВАТ «Криворізьке АТП!14129», за адресою: м. Кривий
Ріг, вул. Бикова, 10. Об’єкт приватизовано юридичною осо!
бою за 441,60 грн., у т. ч. ПДВ — 73,60 грн.

Будівлі та споруди ресторану «Червона калина» за адресою:
м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 9б. Об’єкт приватизовано юри!
дичною особою за 121 544,40 грн., у т. ч. ПДВ — 20 257,40 грн.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля будинку культури зі спортзалом, що знаходиться на

балансі ВАТ «Бердичівський цукрорафінадний завод», за ад!
ресою: м. Бердичів, вул. Червона, 67. Об’єкт приватизовано
юридичною особою за 38 511,00 грн., у т. ч. ПДВ — 6 418,50 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення (магазин), що знаходиться на  ба!

лансі Державного підприємства об’єднання «Артемсіль» і
орендується приватним підприємством «Струмок», за ад!
ресою: Артемівський район, с. Парасковіївка, вул. Воло!
дарського, 2. Об’єкт приватизовано юридичною особою
за 10 494,00 грн., у т. ч. ПДВ — 1 749,00 грн.

Нежитловий будинок площею 117,7 м2 (колишня ощадна ка!
са), що знаходиться на балансі ДВАТ «Шахта ім. А. І. Гайового»,

за адресою: м. Горлівка, вул. Вавілова, 33. Об’єкт приватизова!
но фізичною особою за 3 954,72 грн., у т. ч. ПДВ — 659,12 грн.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення підвалу та першого поверху № 74,

що знаходиться на балансі ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд»,
за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, літ. А!3. Об’єкт
приватизовано юридичною особою за 101 308,80 грн., у т. ч.
ПДВ — 16 884,80 грн.

Нежитлове приміщення № 1, що знаходиться на балансі ВАТ
«Запоріжжитлоцивільбуд», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Со!
рок років Радянської України, 41, літ. А!5. Об’єкт приватизовано
юридичною особою за 10 762,80 грн., у т. ч. ПДВ — 1 793,80 грн.

Склад загальною площею 111,8 м2, літ. П1, будівля побутов!
ки загальною площею 85,7 м2, літ. Т1, що знаходяться на бала!
нсі ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд», за адресою: м. Запоріж!
жя, вул. Рекордна, 20а. Об’єкт приватизовано фізичною осо!
бою за 32 120,00 грн., у т. ч. ПДВ — 5 353,33 грн.

ІВАНО,ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 30,9 м2 за адресою: м. Іва!

но!Франківськ, вул. Тринітарська, 11. Об’єкт приватизовано
юридичною особою за 27 073,20 грн., у т. ч. ПДВ — 4 512,20
грн.
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля хлібозаводу за адресою: м. Здолбунів, вул. Чубинського

(Леваневського), 1. Об’єкт приватизовано фізичною особою за
95 503,20 грн., у т. ч. ПДВ — 15 917,20 грн.

Будівля магазину «Хліб» за адресою: м. Здолбунів, вул. Гончара І.,
38. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 15 324,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 2 554,00 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення підвалу, що знаходяться на балансі кому!

нального підприємства «Виробничо!житлове ремонтно!
експлуатаційне управління № 1», за адресою: м. Умань, вул. Тищи!
ка, 27. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 15 904,00 грн., у
т. ч. ПДВ — 2 650,67 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковсь!

кого, 4. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 77 054,40 грн.,
у т. ч. ПДВ — 12 842,40 грн.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення за адресою: вул. Заньковецької, 6, літ. А.

Об’єкт приватизовано юридичною особою за 185 664,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 30 944,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. П. Лумумби, 7, літ. А. Об’!
єкт приватизовано юридичною особою за 118 200,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 19 700,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: вул. П. Мирного, 9, літ. А. Об’!
єкт приватизовано юридичною особою за 597 480,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 99 580,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: бульвар Лесі Українки, 2, літ.
А. Об’єкт приватизовано юридичною особою за 811 200,00 грн., у
т. ч. ПДВ — 135 200,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: бульвар Лесі Українки, 9, літ.
А.  Об’єкт приватизовано юридичною особою за 298 800,00 грн.
у т. ч. ПДВ — 49 800,00 грн.

Аукціон

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля (їдальня) за адресою: м. Апостолове, вул. Во!

кзальна, 33а. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 70 857,24
грн., у т. ч.  ПДВ — 11 809,54 грн.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Електрозварювальний агрегат на одноосьовому причепі ИАПЗ!738,

що знаходиться на балансі ВАТ «Донецьке АТП!11455», за адресою:
м. Донецьк, вул. Сеченова, 31. Об’єкт приватизовано юридичною осо!
бою за 1 126,00 грн., у т. ч. ПДВ — 187,67 грн.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля котельні з двома агрегатами, що знаходиться на балансі

ВАТ «Житомирводбуд» ДП ПМК 67, за адресою: м. Житомир, вул.
Заводська, 13. Об’єкт приватизовано фізичною особою за
32 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 5 334,40 грн.

Екскаватор Е!2505, що знаходиться на балансі ВК «Кремінь», за
адресою: Коростенський район, с. Іскорость. Об’єкт приватизова!
но юридичною особою за 21 600,00 грн., у т. ч. ПДВ — 3 600,00 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення за адресою: м. Лутугине, кв. 40 років Пе!

ремоги, 1. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 20 916,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 3 486,00 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину площею 154,1 м2, що знаходиться на балансі

СТОВ «Шушвалівське», за адресою: Глобинський район, вул. Лені!
на, 1а. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 9 192,00 грн., у
т.  ч. ПДВ — 1 532,00 грн.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Підвальне (нежитлове) приміщення за адресою: м. Сокиряни, вул.

Горького, 2. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 10 170,00
грн., у т. ч. ПДВ — 1 695,00 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Сокиряни, вул. 28 Червня,
25. Об’єкт приватизовано фізичною особою за 1 032,00 грн., у т. ч.
ПДВ — 172,00 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Прибудоване приміщення в терапевтичному корпусі ЦРЛ загаль!

ною площею 111,2 м2, що знаходиться на балансі Барської центра!
льної районної лікарні, за адресою: м. Бар, вул. Р. Люксембург, 34.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Окремо розташована будівля корисною площею 4 091,60 м2 за

адресою: м. Краматорськ, вул. Уральська, 12.
Окремо розташована будівля корисною площею 71,9 м2, побу!

дова корисною площею 118,7 м2 та споруди за адресою: м. Крама!
торськ, вул. Садова, 77а.

м. КИЇВ
Цілісний майновий комплекс — продовольчий магазин

№ 263 за адресою: вул. Кіквідзе, 23.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом викупу
(наказ ФДМУ від 29.10.2004 № 2311)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 54,4 м2,

що знаходиться на балансі ВАТ «Могилів!Подільський машинобуді!
вний завод ім. С. М. Кірова» і орендується приватним підприємст!
вом «Профілактик», м. Могилів!Подільський, вул. Стависька, 65.

Нежитлові підвальні приміщення гуртожитку загальною площею
69,1 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Вінницький завод тракторних
агрегатів», і орендуються суб’єктом підприємницької діяльності — фі!
зичною особою Люблінською І. В., м. Вінниця, вул. Некрасова, 26.

Група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі Колекти!
вного підприємства «Ладижинське будівельно!монтажне управлін!
ня», у складі: відкритий склад А1; відкритий склад А2; столярний цех
К4 загальною площею 140,7 м2; столярний цех К1 загальною пло!
щею 47,1 м2, м. Ладижин, вул. К. Маркса, 65.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина нежитлового приміщення площею 36 м2, що знаходить!

ся на балансі ВАТ «Волтекс» і орендується підприємцем Коваленко
О. В., м. Луцьк, пр. Молоді, 8.

Частина нежитлового приміщення площею 34,6 м2, що знахо!
диться на балансі ВАТ «Волтекс» і орендується підприємцем Зна!
ковським М. П., м. Луцьк, пр. Молоді, 8.

Окреме індивідуально визначене майно — бак!акумулятор (інв.
№ 10240203001), що знаходиться на балансі ВАТ «Луцький підши!
пниковий завод», м. Луцьк, вул. Боженка, 34.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовані нежитлові приміщення першого поверху житлового бу!

динку, що знаходяться на балансі Ужгородської дистанції цивільних
споруд Львівської залізниці та орендуються приватним підприємс!
твом «БудМікс», м. Ужгород, вул. Станційна, 16/1.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення підвалу — кімнати з № 1 до 11, кімнати з № 12 до 22

приміщення 1 першого поверху та кімнати з № 1 до 10 приміщення
2 першого поверху, літ. А!5, що знаходяться на балансі ВАТ «Меліто!
польський завод тракторних гідроагрегатів» і орендуються приват!
ним підприємцем Кюрчевим С. В., м. Мелітополь, вул. Дзержинсь!
кого, 388/1.

Комплекс будівель та споруд, що знаходяться на балансі ВАТ «За!
поріжжяобленерго» і орнедуються приватним підприємцем Канев!
ською Л. В., у складі: літ. Б, будинок № 1, інв. № 90656; літ. В, будинок
№ 3, інв. № 60659; літ. И, будинок № 4, інв. № 00655; літ. К, будинок
№ 2, інв. № 10654; літ. Ц, будинок № 10, інв. № 30652; літ. Х, сторож!
ка; літ. Ч, навіс; літ. Ш, вбиральня; № 1 огорожа, інв. № 11295, м. За!
поріжжя, вул. Лісозаводська, 11.

Комплекс будівель та споруд, що знаходяться на балансі ВАТ «За!
поріжжяобленерго» і орендуються приватним підприємцем Лавру!
сем В. А., у складі: літ. Г, будинок № 5, інв. № 20660; літ. Д, будинок
№ 7, інв. № 00662; літ. З, будинок № 8, інв. № 70658; літ. Л, будинок
№ 6, інв. № 80657; літ. О, теплиця, інв. № 00905; літ. П, їдальня, інв.
№ 26051; літ. Р, теплиця, інв. № 00905; літ. Т, тепловий пункт, інв. №
64918; літ. Ф, бойлерна, інв. № 14494; літ. М, сарай; літ. Н, сарай; літ.
У, сарай; літ. Щ, вбиральня, м. Запоріжжя, вул. Лісозаводська, 11.

Одноповерхова прибудова, літ. Б!1, що знаходиться на балансі
ЗАТ «Сатурн Д» і орендується приватним підприємцем Юдіним І. В.,
м. Запоріжжя, вул. Олімпійська, 26а.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів нерухомого майна, що знаходиться

на балансі Бориспільського держлісгоспу і орендується суб’єктом
підприємницької діяльності — фізичною особою Кушніром І. Й., у
складі: павільйон — П!48, льох цегляний, сарай!магазин, Бориспіль!
ський р!н, с. Гора, вул. Лісова, 1.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовано!прибудоване нежитлове приміщення, що не увійшло

до статутного фонду ВАТ «Донбасенерго», знаходиться на балансі
торговельно!виробничого відділу робітничого постачання «Енер!
готоргу» ВАТ «Донбасенерго» «Донець» і орендується приватним
підприємцем Буряк А. В., м. Щастя, вул. Донецька, 123.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 16,0 м2 в готелі «Смерічка», що

знаходиться на балансі ЯДГХП «Сірка» і орендується приватним під!
приємцем Вересом Ю. Б., м. Новояворівськ, вул. І. Франка, 1.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Двоповерхова будівля суспільного центру, що знаходиться на ба!

лансі ВАТ «Завод «Кристал», м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41.
Приміщення 3!го поверху виробничого корпусу № 1 (колишній гу!

ртожиток з готелем), що знаходяться на балансі ВАТ «Завод «Кри!
стал», м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41.

Приміщення 2!го поверху виробничого корпусу друкарських плат,
що знаходяться на балансі ВАТ «Завод «Кристал», м. Миколаїв, вул.
Декабристів, 41.

Приміщення 3!го поверху виробничого корпусу № 1 (колишня їда!
льня), що знаходяться на балансі ВАТ «Завод «Кристал», м. Мико!
лаїв, вул. Декабристів, 41.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення першого поверху житлового будинку за!

гальною площею 45,1 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Чорно!
моргідробуд» і орендуються суб’єктом підприємницької діяльності
— фізичною особою Потьомкіною Л. В., м. Одеса, Фонтанська до!
рога, 67а.

Нежитлові підвальні приміщення триповерхового житлового бу!
динку площею 113,5 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Одесасіль!
маш» і орендуються ТОВ «Атлас!Ойл», м. Одеса, вул. Щепкіна, 7.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 204,4 м2, що знаходиться на ба!

лансі КП «Полтавська бавовно!прядильна фабрика» і орендується
ТОВ «Дім Плитки» ЛТД, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 36.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення першого поверху та підвальні приміщен!

ня житлового будинку в літ. В!5 загальною площею 565,5 м2, що зна!
ходяться на балансі ВАТ «Харківський електротехнічний завод «Тра!
нсзв’язок» і орендуються приватним виробничо!технологічним під!
приємством «Леді», м. Харків, пр. Гагаріна, 302.

м. СЕВАСТОПОЛЬ
Гараж на 12 боксів з замощенням, що знаходиться на балансі ВАТ

«Севастопольське автотранспортне підприємство 14330» і орен!
дується ПП «РИМ», м. Севастополь, вул. Стахановців, 20.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом продажу на аукціоні
(наказ ФДМУ від 29.10.2004 № 2311)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 424,7 м2,

що знаходиться на балансі ЗАТ «Кривбасрудбуд», м. Кривий Ріг, вул.
Ватутіна, 36.

Нежитлове вбудоване приміщення, що знаходиться на балансі
ВАТ «Криворізький гірничо!металургійний комбінат «Криворіж!
сталь», м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 12, прим. 2.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення роздягальні складу запчастин площею 14,0 м2, що

знаходиться на балансі АТ ЗТ «Техносервіс», Мостиський р!н, м. Су!
дова Вишня, вул. Стуса, 16.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Група інвентарних об’єктів — обладнання кафе, що знаходиться

на балансі ВАТ «Говер», у складі: міксер — 1 шт.; тостер — 1 шт.; ва!
куумний апарат — 1 шт., м. Городок, вул. Леніна, 45.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно — інвентарний об’єкт —

прибудована споруда сараю (літ. Б) до будівлі колишнього медпун!
кту, що знаходиться на балансі ТОВ «Суховерхівське», Кіцманський
р!н, с. Суховерхів, вул. Центральна, 31.

Пропонуються до продажу

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — котельні
Назва об’єкта: котельня, що знаходиться на балансі Сутисківсь!

кої селищної ради.
Адреса об’єкта: 23322, Вінницька обл., Тиврівський р!н, смт Су!

тиски, вул. Заводська, 1б.
Відомості про об’єкт: котельня потужністю 4 Гкал/год з облад!

нанням та димовою трубою. Загальна площа будівлі
1 545,5 м2, 1965 р. побудови, основний вид палива — природний
газ. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 185 843,00 грн., ПДВ:
37 168,60 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
223 011,60 грн.

Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримува!

тися санітарних норм та правил пожежної безпеки згідно з чинним
законодавством України; об’єкт не підлягає відчуженню та пере!
дачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без збережен!
ня 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 раху!
нок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області №
37184009000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО 802015,
код 13327990.

Грошові кошти в розмірі 22 301,160 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок Ре!
гіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області №
37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО 802015,
код 13327990.

Заяви на участь в аукціоні приймаються до 06.12.2004 включно.
Аукціон відбудеться 10.12.2004 за адресою: м. Вінниця, вул.

Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «Національна мережа аукціон,
них центрів», о 10.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою його роз!
ташування. Додаткову інформацію можна одержати за місцем по!
дання заяви.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: РВ ФДМУ по
Вінницькій обл., м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 35!46!29. Час робо!
ти: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — будівлі магазину
Назва об’єкта: будівля магазину, що знаходиться на балансі ТОВ

«Гастроном № 42».
Місцезнаходження об’єкта: Волинська обл., м. Луцьк , вул. Над!

річна, 1.
Код за ЄДРПОУ: 13367624.
Склад об’єкта: до складу об’єкта входять: будівля магазину пло!

щею 157,5 м2, металевий склад площею 94,1 м2, паркан, земельна
ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу без ПДВ: 53 018,14 грн.
ПДВ: 10 603,63 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

63 621,77 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта:

6 363 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець сплачує продавцеві витрати, пов’язані з підготовкою

об’єкта до приватизації; умови подальшого використання об’єкта
покупець вирішує самостійно; питання землекористування вирішу!
ватиметься покупцем після укладання договору купівлі!продажу об’!
єкта згідно з чинним законодавством.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Плата за реєстрацію заяви 17,0 грн. вноситься на р/р №

37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код 13347870 в
УДК у Волинській області, МФО 803014. Призначення платежу —
для РВ ФДМУ (за заяву).

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

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

Аукціон буде проведено 13 грудня 2004 р. о 10,й годині за
адресою: м. Луцьк, Київська площа, 9, кімн. 815.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Луцьк, Ки!
ївський майдан, 9, кімн. 805. Кінцевий термін прийняття заяв для
участі в аукціоні — 9 грудня 2004 р.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. 4!34!92.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294,33,13
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом об’єкта державної

власності  — електролінії зовнішньої
Назва об’єкта: електролінія зовнішня (працююча).
Адреса об’єкта: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Луцька, 15.
Балансоутримувач: ВАТ «Ковельська реалізаційна база хлібопро!

дуктів» (код за ЄДРПОУ 009534882).
Адреса балансоутримувача: 45000, Волинська обл., м. Ковель,

вул. Луцька, 15.
Призначення об’єкта: транспортування електроенергії.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входить: 20 шт. залізобе!

тонних електричних опор, 3!провідна електролінія з алюмінієвих
дротів напругою 10 кВ і довжиною 1 000 м.

Умови продажу об’єкта:
покупець сплачує продавцеві витрати, пов’язані з підготовкою

об’єкта до приватизації; збереження первісного призначення об’!
єкта; забезпечення збереження об’єкта у належному стані; упоря!
дкування прилеглої території, створення безпечних умов праці; збе!
реження або створення робочих місць; покупець зобов’язаний по!
дати до конкурсної комісії план приватизації об’єкта, що має місти!
ти: назву і місцезнаходження об’єкта, відомості про покупця, запро!
поновану покупцем ціну придбання об’єкта, зобов’язання з вико!
нання умов конкурсу, зобов’язання з подальшої експлуатації об’єк!
та, додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.

Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — гро!
шові кошти.

Вартість продажу без ПДВ: 12 796 грн.
ПДВ: 2 559,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 15 355,20

грн.
Плата за реєстрацію заяви 17,0 грн. вноситься на р/р №

37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області, код 13347870 в
УДК у Волинській області, МФО 803014. Призначення платежу —
для РВ ФДМУ (за заяву).

Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за об’єкт у
сумі 1 535,52 грн., вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по
Волинській області, код 13347870 в УДК по Волинській області, МФО
803014. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській обла!
сті грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу за об’єкт
для участі у конкурсі.

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

Конкурс буде проведено 16 грудня 2004 р. о 10,й годині за
адресою: м. Луцьк, Київська площа, 9, кімн. 815.

Заяви на участь у конкурсі приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00
за адресою: м. Луцьк, Київська площа, 9, кімн. 805. Прийняття заяв
на участь у конкурсі припиняється за сім днів до дати проведення
конкурсу.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Волинська обл., м.
Ковель, вул.Луцька,15.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. 4!34!92.
,

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні окремого індивідуально визначеного

майна шахти «Донецька»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 32442610.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно шахти «До!

нецька», що знаходиться на балансі ДП «Донвуглереструктуриза!
ція», у складі: підіймальна машина 1х3х2У (інв. № 4162); підіймаль!
на машина 2Ц 5х 2.3 (інв. № 11211); підіймальна машина У!2.5х2
(інв. № 10913); будівля АПК (інв. № 107); резервуар (будівля проти!
пожежного резервуару води (інв. № 80); будівля котельні (інв.
№ 7356); надшахтна будівля допоміжного стовбура (інв. № 108); бу!
дівля підйому з електропідстанцією (інв. № 7357); будівля підійма!
льної машини (інв. № 7354); будівля головного підйому (інв. № 77);
надшахтна будівля вертикального стовбуру (інв. № 70); будівля піді!
ймальної машини у блоці з механічним цехом (інв. № 84); копер ве!
ртикального стовбура (інв. № 7368); клітьовий стовбур (інв. № 7367);
допоміжний похилий стовбур (інв. № 45).

Адреса об’єкта: 96222, Донецька обл., Шахтарський район,
сільрада Малоорлівська, поверхові будівлі та споруди шахти «До!
нецька».

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 359 985 грн., ПДВ:
71 997 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
431 982 грн.

Умови продажу:
забезпечити додержання правил техніки безпеки та санітарно!

екологічних норм, передбачених законодавством України; утриму!
вати об’єкт у належному санітарно!технічному  стані; об’єкт прива!
тизації відчужується або здається в оренду з додержанням умов, на
яких  він був придбаний.

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. та кошти під час розра!
хунку за придбаний банк УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу, що ста!
новить 43 199 грн., вносяться на р/р № 37313008000034 в банк УДК
у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, оде!
ржувач — Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00
до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, каб. 522.

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

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз!
ташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0620
304!75!27.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта обласної комунальної

власності — інвентарних об’єктів колишнього міського
протитуберкульозного диспансеру (м. Сніжне)

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 30379515.
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно — інвен!

тарні об’єкти колишнього міського протитуберкульозного диспан!
серу (м. Сніжне), що знаходяться на балансі міського протитубер!
кульозного диспансеру м. Шахтарська.

Адреса: 86500, Донецька обл., м. Сніжне, с. Залісне, вул. Лісна.
Відомості про об’єкт: будівля тубдиспансера з тамбурами зага!

льною площею 926,6 м2; пральня з тамбуром загальною площею
65,5 м2; сарай, паркан; замощення площею 1 889 м2; котельня зага!
льною площею 46,0 м2; резервуар; фруктовий і декоративний сад;
три одиниці устаткування (насосне устаткування: вугільний казан і
вентилятор).

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 31 513,00 грн., ПДВ: 6 302,60
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 37 815,60
грн.

Умови продажу:
умови подальшого використання визначає покупець; утримува!

ти об’єкт у належному санітарно!технічному стані; об’єкт привати!
зації відчужується, або здається в оренду з додержанням умов, на
яких він був придбаний.

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17 грн. та кошти під час розра!
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37184103800001 в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код
за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу, що ста!
новить 3 781,56 грн., вносяться на р/р № 37313008000034 в банк
УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245,
Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00
до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00, за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, каб. 522.

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

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз!
ташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062)
304!75!27.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — окремо розташованої будівлі та споруд
Назва об’єкта: окремо розташована будівля корисною площею

173,4 м2 та споруди.
Земельна ділянка: 596 м2.
Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Краматорськ,

вул. Лермонтова, 5.
Балансоутримувач: Управління житлового та комунального гос!

подарства, 84300, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, код за ЗКПО
26351530.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 7 010 грн., ПДВ: 1 402 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ:

8 412 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону.
2. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному саніта!

рно!технічному стані.
3. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо ін!

шим юридичним і фізичним особам без збереження зобов’язань, на
яких він був придбаний.

4. Продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним особам
здійснюється за грошові кошти.

5. Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з під!
готовкою об’єкта до приватизації.

Грошові кошти в розмірі 841,20 грн., що становить 10% від почат!
кової вартості об’єкта, перераховуються на р/р № 37326005002516
в УДК у Донецькій області, м. Донецьк, МФО 834016, код за ЗКПО
26351530, одержувач — Управління житлового та комунального го!
сподарства.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. перераховується на р/р № 31512905800059 в УДК у Донецькій
обл., м. Донецьк, МФО 834016, код за ЗКПО 24166521, одержувач
— місцевий бюджет, код платежу 31030000.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно!
сяться на р/р № 37183022002516 в УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач — Управління житлово!
го та комунального господарства.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї інфо,
рмації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: Донецька
область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, приміщення міськви,
конкому (малий зал) о 10.00.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Крама!
торськ Донецької обл., пл. Леніна, 2, міськвиконком, (кімн. 213) в
робочі дні з 8.00 до 17.00.

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за міс!
цем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до 17.00
за тел.: 3!30!89, 3!02!34 та за вищевказаною адресою.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — окремо розташованої будівлі та споруд
Назва об’єкта: окремо розташована будівля корисною площею

400,6 м2 та споруди.
Земельна ділянка: 2 174 м2.
Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Краматорськ,

вул. Прилуцька, 7.
Балансоутримувач: Управління житлового та комунального гос!

подарства, 84300, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, код за ЗКПО
26351530.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 14 265 грн., ПДВ: 2 853 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ:

17 118 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294,33,13
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2. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному саніта!

рно!технічному стані.
3. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо ін!

шим юридичним і фізичним особам без збереження зобов’язань, на
яких він був придбаний.

4. Продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним особам
здійснюється за грошові кошти.

5. Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з під!
готовкою об’єкта до приватизації.

Грошові кошти в розмірі 1 711,80 грн., що становить 10% від поча!
ткової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37326005002516 в УДК у Донецькій області, м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач — Управління житлово!
го та комунального господарства.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. перераховується на р/р № 31512905800059 в УДК у Донецькій
обл., м. Донецьк, МФО 834016, код за ЗКПО 24166521, одержувач
— місцевий бюджет, код платежу 31030000.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно!
сяться на р/р № 37183022002516 в УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач — Управління житлово!
го та комунального господарства.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї інфо,
рмації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: Донецька
область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, приміщення міськви,
конкому (малий зал) о 10.00.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Крама!
торськ Донецької обл., пл. Леніна, 2, міськвиконком (кімн. 213) в ро!
бочі дні з 8.00 до 17.00.

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за міс!
цем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до 17.00
за тел.: 3!30!89, 3!02!34 та за вищевказаною адресою.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — нежитлового приміщення
Назва об’єкта: нежитлове приміщення корисною площею 52,9 м2.
Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Краматорськ,

вул. Гвардійців Кантемирівців, 25.
Балансоутримувач: Управління житлового та комунального гос!

подарства, 84313, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, код за ЗКПО
26351530.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 1 957грн., ПДВ: 391,4 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ:

2 348,4 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону.
2. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному саніта!

рно!технічному стані.
3. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо ін!

шим юридичним і фізичним особам без збереження зобов’язань, на
яких він був придбаний.

4. Продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним особам
здійснюється за грошові кошти.

5. Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з під!
готовкою об’єкта до приватизації.

6. Забезпечити вільний доступ обслуговуючих служб до комуні!
кацій загального користування.

Грошові кошти в розмірі 234,84 грн., що становить 10% від почат!
кової вартості об’єкта, перераховуються на р/р № 37326005002516
в УДК у Донецькій області, м. Донецьк, МФО 834016, код за ЗКПО
26351530, одержувач — Управління житлового та комунального го!
сподарства.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в сумі 17
грн. перераховується на р/р № 31512905800059 в УДК у Донецькій
обл., м. Донецьк, МФО 834016, код за ЗКПО 24166521, одержувач
— місцевий бюджет, код платежу 31030000.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно!
сяться на р/р № 37183022002516 в УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач — Управління житлово!
го та комунального господарства.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї інфо,
рмації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: Донецька
область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, приміщення міськви,
конкому (малий зал) о 10.00.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Крама!
торськ Донецької обл., пл. Леніна, 2, міськвиконком (кімн. 213) в ро!
бочі дні з 8.00 до 17.00.

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за міс!
цем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00 до
117.00 за тел.: 3!30!89, 3!02!34 та за вищевказаною адресою.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі магазину

№ 38 (початкова вартість знижена на 30 %)
Hазва об’єкта: будівля магазину № 38, що перебуває на балансі

Шепетівського ДТВП РП «Залізничник».
Адреса: 12736, Житомирська обл., Романівський р!н, смт Миро!

піль, вул. Перемоги, 80а.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства!балансоутримувача:

01101358, Шепетівське ДТВП РП «Залізничник», Хмельницька обл.,
м. Шепетівка, вул. Залізнична, 63.

Призначення об’єкта: роздрібна торгівля.
Вiдомостi про земельну дiлянку та будiвлю: одноповерхова цег!

ляна будівля площею 63,9 м2, розташована на території залізнич!
ної станції Миропіль Південно!Західної залізниці, побудована в 1976
році. Земельна ділянка не відведена.

Питання землекористування покупець вирішує з органами міс!
цевого самоврядування після укладання договору купівлі!продажу
об’єкта приватизації.

Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 4 238 грн.
ПДВ: 847,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 5 085,60

грн.
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Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; витрати, по!

в’язані з приватизацією, покласти на покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та

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

Грошові кошти в розмірі 509 грн., що становить 10% від початко!
вої вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача ко!
штів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк УДК у
Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв: 13 грудня 2004 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою: Жито!

мирська обл., Романівський р!н, смт Миропіль, вул. Перемоги, 80а.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відді!

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі

колишнього магазину № 24
(початкова вартість знижена на 30%)

Hазва об’єкта: будівля колишнього магазину № 24, що перебу!
ває на балансі ТОВ «Гудок».

Адреса: 12736, Житомирська обл., м. Малин (залізнична станція
Малин).

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства!балансоутримувача:
32173422, ТОВ «Гудок» (правонаступник Коростенського ДТВП РП
«Залізничник»), м. Коростень, вул. Кірова 27/1.

Призначення об’єкта: роздрібна торгівля.
Вiдомостi про земельну дiлянку та будiвлю: окремо розташована

одноповерхова цегляна будівля площею 253,01 м2, розташована
на території залізничної станції Малин. Земельна ділянка не відве!
дена.

Питання землекористування покупець вирішує з органами міс!
цевого самоврядування після укладання договору купівлі!продажу
об’єкта приватизації.

Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 33 731 грн.
ПДВ: 6 746,20 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 40 477,20

грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; витрати, по!

в’язані з приватизацією, покласти на покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та

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

Грошові кошти в розмірі 4 048 грн., що становить 10% від початко!
вої вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача ко!
штів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк УДК у
Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв: 13 грудня 2004 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна: в робочі дні за адресою: Жито!

мирська обл., м. Малин (залізнична станція Малин).
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відді!

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

 ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі магазину

№ 39 (початкова вартість знажена на 30%)
Hазва об’єкта: будівля магазину № 39, що перебуває на

балансі Шепетівського ДТВП РП «Залізничник».
Адреса: Житомирська обл., Романівський р!н, ст. Печанівка, вул.

Центральна, 6а.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства!балансоутримувача:

01101358, Шепетівське ДТВП РП «Залізничник», Хмельницька обл,
м. Шепетівка, вул. Залізнична, 63.

Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля. Рік буді!
вництва — 1976. Корисна площа — 101,4 м2. Інженерні мережі —
система електрозабезпечення, водопостачання, водяне опален!
ня від котла на твердому паливі. Земельна ділянка не відведена.

Питання землекористування покупець вирішує з органами міс!
цевого самоврядування після укладання договору купівлі!продажу
об’єкта приватизації

Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 3 940 грн.
ПДВ: 788 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 4 728 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; витрати, по!

в’язані з приватизацією, покласти на покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та

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

Грошові кошти в розмірі 473 грн., що становить 10% від початко!
вої вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача ко!
штів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк УДК у
Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв: 13 грудня 2004 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Житомирська обл.,

Романівський р!н, ст. Печанівка, вул. Центральна, 6а.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відді!

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі магазину

№ 37 (початкова вартість знижена на 30%)
Hазва об’єкта: будівля магазину №37, що перебуває на балансі

Шепетівського ДТВП РП «Залізничник».

Адреса: 12736, Житомирська обл., Баранівський р!н, с. Дубрівка
(ст. Радулине), вул. Вокзальна, 71.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства!балансоутримувача:
01101358, Шепетівське ДТВП РП «Залізничник», Хмельницька обл.,
м. Шепетівка, вул. Залізнична, 65.

Призначення об’єкта: роздрібна торгівля.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: одноповерхова буді!

вля площею 71,4 м2 побудована в 1958 році. Земельна ділянка не
відведена.

Питання землекористування покупець вирішує з органами міс!
цевого самоврядування після укладання договору купівлі!продажу
об’єкта приватизації.

Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 2 600 грн.
ПДВ: 520 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 3 120 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; витрати, по!

в’язані з приватизацією, покласти на покупця.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та

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

Грошові кошти в розмірі 312 грн., що становить 10% від початко!
вої вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача ко!
штів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк УДК у
Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв: 13 грудня 2004 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна: в робочі дні за адресою:

Житомирська обл., Баранівський р!н, с. Дубрівка (ст. Радулине), вул.
Вокзальна, 71.

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

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта, що належить до

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області — комплексу будівель, споруд та майна паливного

складу № 38, що знаходиться на балансі ЗАТ «Закарпатське
облпаливо»(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: комплекс будівель, споруд та майно паливного
складу № 38.

Адреса: Закарпатська обл., смт Воловець, вул. Суворова, 3.
Характеристика об’єкта: до складу нерухомості об’єкта входять:

одноповерхова цегляна будівля контори (літ. А) загальною площею
приміщень 34,03 м2; дворова дерев’яна вбиральня на одне очко (літ.
В); асфальтобетонні майданчики загальною площею 1 500 м2; ме!
ханічні автоваги РП!15, вантажопідйомністю 15 т.

 До складу рухомого майна об’єкта входить тракторний наван!
тажувач марки ЕО!2621, 1994 року випуску.

Площа земельної ділянки: 0,37 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 23 398,90 грн.
ПДВ: 4 679,78 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

28 078,68 грн.
Умови продажу:
дотримання санітарно!екологічних норм під час експлуатації об’!

єкта; провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної інвентаризації
(БТІ); питання землекористування вирішується покупцем самостій!
но після укладання договору купівлі!продажу згідно з чинним зако!
нодавством.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час

розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37187010000173 в УДК у Закарпатській області, одержувач: РВ
ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

 Грошові кошти в розмірі 2 807,87 грн., що становить 10% почат!
кової вартості об’єкта, перераховуються на р/р № 37314009000173
в УДК у Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпат!
ській області, код 22111310, МФО 812016.

Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 16.00 та закін!
чується за 3 дні до проведення аукціону.

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою: Закар!
патська обл., смт Воловець, вул. Суворова, 3.

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Зака!
рпатській області: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната 316,
телефони для довідок: (03122) 3!53!21, 3!71!93.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта, що належить до

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області — комплексу будівель, споруд та майна паливного

складу № 2 (початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: комплекс будівель, споруд та майно паливного

складу № 2, що знаходиться на балансі ЗАТ «Закарпатське облпа!
ливо».

Адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Дем’яна, 2.
Характеристика об’єкта: до складу нерухомості об’єкта вхо!

дять: прохідна (літ. А) загальною площею приміщень 13,4 м2; дво!
поверховий адмінбудинок (літ. Б) загальною площею приміщень
307,3 м2; одноповерхова будівля котельні (літ. В) загальною пло!
щею приміщень 24,38 м2; одноповерхова будівля гаражів з майс!
тернями (літ. Г) загальною площею приміщень 789,1 м2; однопо!
верхова будівля вагової загальною площею 166,1 м2 з прибудо!
ваними навісами над 15 та 30 тонними автомобільними вагами
(літ. Д); будівля складу (літ. Е) загальною площею приміщень 95,8
м2; одноповерхова будівля навісу для розробки дров (літ. Ж) зага!
льною площею 60,3 м2; будівля складу (літ. З) загальною площею
приміщень 122,7 м2; двоповерховий адмінбудинок (літ. І) загаль!
ною площею 58,2 м2; під’їзна залізнична вітка з естакадою зага!
льною довжиною 424 пог. м, у тому числі естакада довжиною —
96 пог. м, висотою 1,8 м; асфальтобетонні майданчики площею
8 200 м2 та під’їзні дороги площею 1 500 м2; огорожа території
виконана з металевої сітки в рамках по залізобетонних стовпах
загальною довжиною 612 пог. м; автозаправна станція (АЗС), яка

складається з трьох резервуарів зовнішнього розміщення зага!
льним об’ємом 18 м3; пожежна водойма; низьковольтна лінія зо!
внішнього освітлення. Територія паливного складу облаштована
декоративними зеленими насадженнями, партерними та звичай!
ними газонами.

 До складу рухомого майна об’єкта входять автомобілі ГАЗ!63;
САЗ!3503; ЗИЛ!130; тракторний навантажувач ТО!30 та обладнан!
ня.

Площа земельної ділянки: 2,8 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 705 123,30 грн.
ПДВ: 141 024,66 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

846 147,96 грн.
Умови продажу:
дотримання санітарно!екологічних норм під час експлуатації об’!

єкта; провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної інвентаризації
(БТІ); питання землекористування вирішується покупцем самостій!
но після укладання договору купівлі!продажу згідно з чинним зако!
нодавством;

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час

розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37187010000173 в УДК у Закарпатській області, одержувач: РВ
ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

 Грошові кошти в розмірі 84 614,80 грн., що становить 10% поча!
ткової вартості об’єкта, перераховується на р/р № 37314009000173
в УДК у Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпат!
ській області, код 22111310, МФО 812016.

Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 16.00 та закін!
чується за 3 дні до проведення аукціону.

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою: Закар!
патська обл., м. Ужгород, вул. Дем’яна, 2.

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

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів  державної власності

Назва об’єкта: будівля стрілецького тиру, літ. З, інв. №10014.
Адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Автотран!

спортне підприємство №12362», код за ЄДРПОУ 03116878, адре!
са: 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 1.

Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова част!
ково заглублена цегляна споруда. Будівля розташована на межі те!
риторії АТП 12362 та вільною від забудови територією. Внутрішня
площа — 313,4 м2.

Загальна площа забудови 363,0 м2 за даними технічного паспо!
рта. Рік забудови — 1973.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно згід!
но з чинним законодавством.

Вартість об’єкта без урахування ПДВ: 30 572,00 грн.
ПДВ: 6 114,40 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ:

36 686,40 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку об’єк!

та до приватизації; у разі відмови переможця аукціону від підпи!
сання протоколу аукціону або договору купівлі!продажу грошові
кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не пове!
ртаються.

Грошові кошти в розмірі 3 668,64 грн. що становить 10% від поча!
ткової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37338661100021 в
Управління Державного казначейства у Запорізькій області, МФО
813015, одержувач: РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за
ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: допоміж,
ний виробничий корпус № 2, літ. Б, інв. №10027; навіси, літ. Н,
М.

Адреса: 69012, м. Запоріжжя, вул. Братська, 49а.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Автотран!

спортне підприємство №12362», код за ЄДРПОУ 03116878, адре!
са: 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 1.

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входить:
допоміжний виробничий корпус № 2, літ. Б, інв. № 10027 — окре!

мо розташована одноповерхова будівля загальною площею за вну!
трішним виміром 173,8 м2. Площа забудови 223,9 м2 за даними тех!
нічного паспорта. Рік забудови — 1979;

навіси, літ. М, Н, прибудовані з двох боків до корпусу, літ. Б — спо!
руди з металевих конструкцій, накриті металевими профільними
листами, загальною площею 488,4 м2 за даними технічного паспо!
рту.

Рік забудови — 1993.
Питання землекористування покупець вирішує за згодою з зем!

лекористувачем.
На території за даною адресою знаходиться майно третіх осіб.
Вартість об’єкта без урахування ПДВ: 76 900,20 грн.
ПДВ: 15 380,40 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ:

92 282,40 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку об’єк!

та до приватизації; у разі відмови переможця аукціону від підпи!
сання протоколу аукціону або договору купівлі!продажу грошові
кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не пове!
ртаються.

Грошові кошти в розмірі 9 228,24 грн. що становить 10% від поча!
ткової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37338661100021 в
Управління Державного казначейства у Запорізькій області, МФО
813015, одержувач: РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за
ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: нежитлова будівля (літера А1).
Адреса: 70624, Запорізька обл., Пологівський р!н, с. Чапаївка,

вул. Кар’єрна, 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Поло!

гівський завод будматеріалів», код за ЄДРПОУ 05466795, адреса:
70624, Запорізька обл., Пологівський р!н, с. Чапаївка, вул. Ка!
р’єрна, 1.
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Відомість про об’єкт: нежитлова триповерхова будівля з підва!
лом площею 1 885,2 м2. Рік забудови —1987. Площа земельної ді!
лянки під забудовою за даними технічного паспорта — 601 м2.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно згід!
но з чинним законодавством.

Вартість об’єкта без урахування ПДВ: 25 703,20 грн.
ПДВ: 5 140,64 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ: 30 843,84 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку об’єкта

до приватизації; у разі відмови переможця аукціону від підписання
протоколу аукціону або договору купівлі!продажу грошові кошти в
розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 3 084,38 грн., що становить 10% від поча!
ткової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37338661100021 в
Управління Державного казначейства у Запорізькій області, МФО
813015, одержувач: РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за
ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: будівля колишньої  їдальні та споруди.
Адреса: 71405, Запорізька обл., Великобілозерський р!н, с. Ве!

лика Білозерка, вул. Яблунева, 11.
Балансоутримувач: товариство з обмеженою відповідальністю

«Агрофірма ім. Ватутіна», код за ЄДРПОУ 00849267, адреса: 71405,
Запорізька обл., Великобілозерський р!н, с. Велика Білозерка, вул.
Яблунева, 17.

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля площею 126,4 м2 та
паркан № 1. Площа земельної ділянки 3 111 м2 за даними технічно!
го паспорту.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно згід!
но з чинним законодавством.

Вартість об’єкта без урахування ПДВ: 5 491,00 грн.
ПДВ: 1 098,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ: 6 589,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку об’єкта

до приватизації; у разі відмови переможця аукціону від підписання
протоколу аукціону або договору купівлі!продажу грошові кошти в
розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 658,92 грн., що становить 10% від почат!
кової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37338661100021 в Управ!
ління Державного казначейства у Запорізькій області, МФО 813015,
одержувач: РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.

Назва об’єкта: пасажирське судно типу «Метеор,37».
Порт приписки: м. Запоріжжя.
Балансоутримувач: акціонерна судноплавна компанія

«Укррічфлот», код за ЄДРПОУ 00017733, адреса: 04071, м. Київ!71,
вул. Нижній Вал, 51.

Відомості про об’єкт: тип судна — пасажирське судно на підвод!
них крилах для перевезення пасажирів, рік будівництва – 1987, до!
вжина — 34,6 м, ширина — 9,5 м, висота — 7,5 м, швидкість — 67,1
км/год., пасажиромісткість — 123 чол., валова місткість — 500 м3. На
даний час не експлуатується і знаходиться у відстої.

Вартість об’єкта без урахування ПДВ: 149 514,15 грн.
ПДВ: 29 902,83 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ: 179 416,98

грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку об’єк!

та до приватизації; у разі відмови переможця аукціону від підпи!
сання протоколу аукціону або договору купівлі!продажу грошові
кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не пове!
ртаються.

Грошові кошти в розмірі 17 941,70 грн. що становть 10% від поча!
ткової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37338661100021 в
Управління Державного казначейства у Запорізькій області, МФО
813015, одержувач: РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДР!
ПОУ 20495280.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гривень та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37183501900008 в Управління Державного казначейства у Запорі!
зькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 20495280, одержувач:
РВ ФДМУ по Запорізькій області.

Аукціон буде проведено 13 грудня 2004 року за адресою: м.
Запоріжжя, вул. Патріотична, 52а (приміщення кафе «Шайба,
Славутич») об 11.00 з підписанням угоди з приватним підпри,
ємством «Діапазон» .

Реєстрація заявників здійснюється в день проведення аукціону з
9.00 до 10.45.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні 9 грудня 2004
року. Заяви приймаються за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164,
кімн. 776 (в робочі дні з 8.00 до 16.00).

Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розта!
шування. Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0612)
39!01!24.

ІВАНО,ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної форми

власності — групи інвентарних об’єктів
колишнього військового містечка № 2

(зі знижкою початкової вартості на 10%)
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів колишнього військово!

го містечка №2, що знаходиться на балансі господарського управ!
ління Коломийської РДА і орендується ТОВ «Будівельна компанія
«Столиця!Захід».

Місцезнаходження об’єкта: м. Коломия, вул. Довбуша.
Балансоутримувач: господарське управління Коломийської РДА.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 26055056.
Місцезнаходження балансоутримувача:78200, м. Коломия, вул.

Верещинського, 17.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: казарма № 12;

корпус № 17; їдальня № 8; столова клуб (чайна); штаб № 18; клуб №
20; склад № 46; навіс; склад № 7; склад № 25; склад № 59; склад №
3; склад № 57; склад!лазня № 1; котельня № 5; майстерня № 68; ГРП
№ 60; вбиральня № 58; прохідна ККП — 2шт.; прохідна КТП; овоче!
вий склад; приміщення автопарку; лазня з котельнею (при автопа!
рку); будівля № 19; склад автопарку; металеві листи на огорожі; плити
аеродромні (на дорозі); плити на огорожі; плити дорожні; плити ого!
рожі профільні; естакада.

Вартість продажу без ПДВ — 647 797 грн., ПДВ — 129 559 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

777 356 грн.

Умови продажу:
без збереження спеціалізації, питання землекористування вирі!

шується покупцем самостійно після укладання договору купівлі!
продажу згідно з чинним законодавством. Договір оренди зберігає
силу для нового власника, термін дії договору до 15.01.2005.

Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному відділенні
через 30 днів після публікації цієї інформації.

Кінцевий термін прийняття заяв — за три дні до дати проведення
аукціону.

Учасники аукціону перераховують Регіональному відділенню
ФДМУ по Івано!Франківській області (код установи за ЄДРПОУ
13660726) в банк УДК у Івано!Франківській області, МФО 836014:
17 грн. за реєстрацію заяви на рахунок № 37180500900001; 77 736
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 роз!
ташування. Додаткову інформацію можна отримати в Регіонально!
му відділенні ФДМУ по Івано!Франківській області за адресою: м.
Івано!Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15, каб. 307, тел. 2!57!44.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта

державної форми власності — будівлі їдальні
(зі знижкою початкової вартості на 30%)

Назва об’єкта: будівля їдальні ПТО, що знаходиться на балансі
вагонного депо Коломия.

Місцезнаходження об’єкта: 76000, м. Івано!Франківськ, с. Хрип!
лин, вул. Марковецька, 5.

Балансоутримувач: вагонне депо Коломия Львівської державної
залізниці.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01071019.
Місцезнаходження балансоутримувача: 78200, м. Коломия, вул.

М. Кривоноса, 5.
Відомості про об’єкт: цегляна одноповерхова будівля площею

689,7 м2.
Земельна ділянка не виділена.
Вартість продажу без ПДВ: 268 821 грн., ПДВ — 53 765 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 322 586 грн.
Умови продажу: без збереження спеціалізації, покупець відшко!

довує витрати, пов’язані з виготовленням техдокументації.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно після

укладання договору купівлі!продажу.
Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному відділенні

через 30 днів після публікації цієї інформації.
Кінцевий термін прийняття заяв — за три дні до дати проведення

аукціону.
Учасники аукціону перераховують Регіональному відділенню

ФДМУ по Івано!Франківській області (код установи за ЄДРПОУ
13660726) в банк УДК у Івано!Франківській області, МФО 836014:
17 грн. за реєстрацію заяви та кошти під час розрахунку за придба!
ний об’єкт приватизації на рахунок № 37180500900001; 32 259 грн.
— грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта при!
ватизації, на рахунок № 37314913660726.

 Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз!
ташування. Додаткову інформацію можна отримати в Регіонально!
му відділенні ФДМУ по Івано!Франківській області за адресою: м.
Івано!Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15, каб.307, тел. 2!57!44.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
відділу економіки Ірпінського міськвиконкому

про продаж на аукціоні об’єкта комунальної
власності — приміщення майстерні по ремонту взуття

Назва об’єкта: приміщення майстерні по ремонту взуття.
Адреса: 08296, Київська область, с!ще Ворзель, вул. Радянсь!

ка, 12.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля, стіни бутові,

загальна площа 148,3 м2. Земельна ділянка окремо не виділена.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно.

Вартість об’єкта без ПДВ: 40 076 грн., ПДВ: 8 015,2 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ: 48 091,2

грн.
Умови продажу:
дотримання санітарно!екологічних норм щодо утримання об’єк!

та; благоустрій прилеглої території; призначення подальшого ви!
користання об’єкта визначає покупець; створення 4 робочих місць.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації оголо,
шення в газеті «Відомості приватизації» в приміщенні Київсь,
кого аукціонного центру ДАК «НМАЦ» за адресою: м. Київ, вул.
Червоноткацька, 42, о 10.00.

Заяви на участь в аукціоні приймаються у відділі економіки Ірпін!
ського міськвиконкому, к. 36 за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевчен!
ка, 2а.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,0 грн.,
грошові кошти у розмірі 4 007,6 грн., що становлять 10% від поча!
ткової вартості об’єкта, вносяться на рахунок одержувача коштів
виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 37113105600001
в УДК у Київській області, м. Київ, код за ЄДРПОУ 05408846, МФО
821018.

Кошти під час розрахунків за придбаний об’єкт вносяться на р/р
№ 37112105600002 в УДК у Київській області, м. Київ, одержувач:
Ворзельська селищна рада, код 04360592, МФО 821018.

Прийняття заяв припиняється за три дні до проведення аукціону.
Ознайомитись з об’єктом можна щодня, крім вихідних днів з 9.00 до
16.00. Довідки за тел.: (044) 63!181.

ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

нежитлового приміщення площею 18,7м2

Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 18,7м2.
Адреса об’єкта: Львівська обл., Кам’янка!Бузький р!н, смт  Доб!

ротвір, вул. І. Франка, 14.
Балансоутримувач: Добротвірська ТЕС ВАТ «Західенерго».
Код за ЗКПО: 00131618.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення загальною площею

18,7 м2, розташоване на першому поверсі 2!поверхової будівлі.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 475 грн., ПДВ — 695 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —  4 170 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час роз!

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вноситься на рахунок
№ 37180500900001 в УДК у Львівській області. Банк одержувача —
УДК у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів — Регіо!
нальне відділення ФДМУ по Львівській області, ЗКПО 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу об’!
єкта, що становить 417грн., вноситься на рахунок №
37310009000186 в УДК у Львівській області, МФО 825014. Одержу!
вач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
ЗКПО 20823070.

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

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три дні до

початку аукціону.
Аукціон буде проведено об 11,й год. через 30 календарних

днів від дня публікації цієї інформації у газеті «Відомості при,
ватизації».

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз!
ташування.

Служба з організації та проведення аукціону : 79000, м. Львів, вул.
Січових Стрільців, 3, кімн. 21, тел. (0322) 74!12!24.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

нежитлового приміщення площею 41,7м2

Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею
41,7  м2.

Адреса об’єкта: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 3.
Балансоутримувач: державне підприємство «Львіввугілля» (ша!

хта «Бендюзька»). Код за ЗКПО: 26307807.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення загальною площею

41,7 м2, розташоване на першому поверсі 4!поверхової будівлі.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 13 909 грн. (тринадцять ти!

сяч дев’ятсот дев’ять гривень), ПДВ — 2 781,8 грн. (дві тисячі сімсот
вісімдесят одна гривня 80 коп.).

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
16 690,8 грн. (шістнадцять тисяч шістсот дев’яносто гривень
80коп).

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., та кошти під час роз!
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок №
37180500900001 в УДК у Львівській області. Банк одержувача — УДК
у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів — Регіональ!
не відділення ФДМУ по Львівській області, ЗКПО 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу об’!
єкта, що становить 1 669,08 грн., вноситься на рахунок №
37310009000186 в УДК у Львівській області, МФО 825014. Одержу!
вач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
ЗКПО 20823070.

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

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кош!
ти.

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

Аукціон буде проведено об 11,й год. через 30 календарних
днів від дня публікації цієї інформації у газеті «Відомості при,
ватизації».

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз!
ташування.

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

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — двоповерхової будівлі відділення
АКАБ «Україна» загальною площею 469,4 м2

(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: двоповерхова будівля відділення АКАБ «Україна»

загальною площею 469,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Рівненський ра!

йон, смт Клевань, вул. І. Франка, 20.
Балансоутримувач: Рівненська районна державна адміністрація,

м. Рівне, вул. Соборна, 195.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: двоповерхова цегляна

будівля з підвалом загальною площею 469,4 м2 (у т. ч. площа підва!
лу 44 м2). Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 192 185,00 грн.
Податок на додану вартість: 38 437,00 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ:

230 622,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотри!

мання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; утриман!
ня об’єкта та прилеглої території в належному санітарно!
екологічному стані; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в
оренду, тощо іншим юридичним та фізичним особам без збере!
ження умов, на яких він був придбаний; подальше відчуження об’!
єкта за договором купівлі!продажу, до моменту підписання сто!
ронами підсумкового акта перевірки виконання умов даного до!
говору, можливе лише за згодою органу приватизації. У разі змі!
ни власника об’єкта приватизації, покупець повинен покласти
всі зобов’язання за цим договором на нового власника. Новий
власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права вла!
сності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії
документів, що підтверджують перехід до нього права власності;
питання землекористування покупець вирішує самостійно з ор!
ганами місцевого самоврядування згідно з чинним законодавст!
вом України; покупець зобов’язаний сплатити продавцю витра!
ти, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації та проведен!
ням аукціону; учасник аукціону, який відмовився від підписання
протоколу, якщо це підтверджується актом, підписаним трьома
незаінтересованими особами, позбавляється права на подаль!
шу участь в аукціоні. Учасник аукціону, який визнаний перемож!
цем, але відмовився від підписання договору купівлі!продажу, від!
шкодовує органу приватизації вартість робіт, пов’язаних з підго!
товкою об’єкта до продажу та проведенням аукціону.

Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі
17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться
на рахунок № 37184006000095, банк УДК у Рівненській області,
МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській області.
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Грошові кошти в розмірі 23 062,20 грн., що становить 10% від по!
чаткової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок
№37313004000095, банк УДК у Рівненській області, МФО 833017,
код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ
по Рівненській області.

Кінцевий термін прийняття заяв: 13 грудня 2004 року включно до
17.15.

Аукціон буде проведено 17 грудня 2004 року об 11,й годині в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській об,
ласті за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Реєстрація учасників аукціону проводиться в день проведення
аукціону з 10.00 до 10.45.

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

Одержати додаткову інформацію та подати заяву за встановле!
ною органом приватизації формою можна за адресою: м. Рівне, вул.
16 Липня, 77, тел.: (0362) 63!58!19, 26!25!56.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — гаражів загальною площею 39,8 м2

(початкова вартість продажу знижена на 30%)
Назва об’єкта: гаражі загальною площею 39,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Рівненський ра!

йон, смт Клевань, вул. І. Франка, 20.
Балансоутримувач: Рівненська районна державна адміністрація,

м. Рівне, вул. Соборна, 195.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: одноповерхова цегля!

на будівля загальною площею 39,8 м2. Земельна ділянка окремо не
виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 5 705,00 грн.
Податок на додану вартість: 1 141,00 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ:

6 846,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотри!

мання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; утриман!
ня об’єкта та прилеглої території в належному санітарно!
екологічному стані; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в
оренду, тощо іншим юридичним та фізичним особам без збере!
ження умов, на яких він був придбаний; подальше відчуження об’!
єкта за договором купівлі!продажу, до моменту підписання сто!
ронами підсумкового акта перевірки виконання умов даного до!
говору, можливе лише за згодою органу приватизації. У разі змі!
ни власника об’єкта приватизації, покупець повинен покласти
всі зобов’язання за цим договором на нового власника. Новий
власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права вла!
сності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії
документів, що підтверджують перехід до нього права власності;
питання землекористування покупець вирішує самостійно з ор!
ганами місцевого самоврядування згідно з чинним законодавст!
вом України; покупець зобов’язаний сплатити продавцю витра!
ти, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації та проведен!
ням аукціону; учасник аукціону, який відмовився від підписання
протоколу, якщо це підтверджується актом, підписаним трьома
незаінтересованими особами, позбавляється права на подаль!
шу участь в аукціоні. Учасник аукціону, який визнаний перемож!
цем, але відмовився від підписання договору купівлі!продажу, від!
шкодовує органу приватизації вартість робіт, пов’язаних з підго!
товкою об’єкта до продажу та проведенням аукціону.

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

Грошові кошти в розмірі 684,60 грн., що становить 10% від почат!
кової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок №
37313004000095, банк УДК у Рівненській області, МФО 833017, код
за ЄДРПОУ 13989432, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ
по Рівненській області.

Кінцевий термін прийняття заяв: 13 грудня 2004 року включно до
17.15.

Аукціон буде проведено 17 грудня 2004 року об 11,й годині в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській об,
ласті за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Реєстрація учасників аукціону проводиться в день проведення ау!
кціону з 10.00 до 10.45.

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

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

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — нежитлового приміщення, що
знаходиться на балансі ВАТ «Полтавський

турбомеханічний завод»
Hазва об’єкта: нежитлове приміщення.
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 46.
Балансоутримувач: ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод».
Відомості про будівлю та земельну ділянку: нежитлове

приміщення розташоване на першому поверсі  житлового бу!динку
загальною площею 61,0 м2 у центральній частині міста. Рік будівни!
цтва 1957. На момент оцінки приміщення не вико!ристовується.
Інформація щодо виділення земельної ділянки під вбудоване неж!
итлове приміщення на першому поверсі в будинку по вул. Жовтнева,
46, в архіві Полтавського місь!кого управління земельних ресурсів
та земельного кадастру відсутня.

Умови продажу:
забезпечувати відповідність об’єкта всім архітектурно!будівель!

ним, санітарним, протипожежним нормам та вимогам, а також
вимогам екологічної безпеки; питання користування земельною
ділянкою, покупцем вирішується самостійно в межах чинного
законодавства; забезпечувати улаштування прилеглої до об’єкта
території; забезпечувати необхідні технічні умови експлуатації
інженерних комунікацій об’єкта (водогін, тепломережі, кабелі
електропостачання і зв’язку, системи каналізації, тощо), допуск
ремонтних підрозділів до водо!, газо!, енерго та інших мереж, що
проходять через об’єкт і не стоять на балансі покупця; утримувати
в належному технічному стані конструктивні елементи об’єкта

приватизації, його привабливий зовнішній вигляд; не проводити кап!
ітального ремонту, реконструкції, добудови, змін в архітектурі
будівлі, в якій розташовано об’єкт приватизації без дозволу на це
виконкому Полтавської міської ради і погодження таких дій з іншими
юридичними особами, у яких ця будівля знаходиться на балансі;
забезпечити створення безпечних і нешкідливих умов праці на
об’єкті при його подальшій експлуатації; надавати продавцю
необхідні матеріали, відомості, документи щодо виконання умов
цього договору; під час ведення виробничої діяльності виконувати
норми, встановлені чинним законодавством України, та Правила,
затверджені міськвиконкомом для виробничих приміщень, вбу!
дованих в житлові будинки; у разі зміни власника об’єкта
приватизації обов’язки, покладені на покупця, зберігають силу для
нового власника; покупець зобов’язаний погоджувати у відповідно!
сті до Порядку надання державними органами приватизації згоди
на подальше відчуження об’єктів придбаних покупцями державного
майна за договорами купівлі!продажу, затвердженого наказом
ФДМУ від 30.03.2001 № 500, подальше відчуження об’єкта протягом
п’яти років з моменту підписання цього договору.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 111 200,00 грн.;
ПДВ: 22 240,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

133 437,00 грн.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра!

хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу:
РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк
одержувача: УДК у Полтавській області, МФО 831019, р/р №
37185500900001.

Грошові кошти у розмірі 13 343,70 грн., що становить 10%
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержувачу: РВ
ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк
одержувача: УДК у Полтавській області, МФО 831019, р/р №
37310005000259.

Термін прийняття заяв: до 6 грудня 2004 року включно за адрес!
ою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409.

Аукціон буде проведено 10 грудня 2004 року за адресою:
м. Полтава, вул. Жовтнева, 43, об 11.00.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону за адресою: 36020,

м. Полтава, вул. Леніна 1/23, кімн. 419, тел. 56!35!55 (кімн. 409),
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням початкової
ціни продажу на 30% – автомобілів, що знаходяться на

балансі ВАТ «Харківське АТП №16363»
Назва об’єкта: автомобілі, що знаходяться на балансі ВАТ «Хар!

ківське АТП №16363».
Адреса об’єкта: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 01332106, ВАТ «Харківське

АТП №16363», 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160.
Відомості про об’єкт: автомобілі:
ЗІЛ!131 ХАТ 20!96 спец. майстерня — 1971 р. в.; ЗІЛ!157

КЕ ХАТ 20!94 спец. майстерня з причепом — 1971 р. в.; ЗІЛ!157
КЕ ХАТ 20!95 спец. майстерня з причепом — 1971 р. в., та майно
незнижувального запасу (НЗ).

Вартість продажу — 54 229 грн. (знижено на 30%), ПДВ —
10 845,80 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
65 074,80 грн.

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

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

до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта!

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

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

Грошові кошти в розмірі 6 507,48 грн., що становить 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Ре!
гіональному відділенню ФДМУ по Харківській 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 відді!
лення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків,
Держпром, 3!й під’їзд, 1!й поверх, к. 206, телефон для довідок
705!18!48.

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

Аукціон буде проведено об 11,й годині 10 грудня 2004 року в
приміщенні Харківського аукціонного центру — філії Державної
акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів»
за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.

Останній день приймання заяв — 6 грудня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням початкової

ціни продажу на 30% — майна їдальні,
що знаходиться на балансі ВАТ «Харківське

виробничо,торговельне підприємство «Комунар»
Назва об’єкта: майно їдальні, що знаходиться на балансі ВАТ

«Харківське виробничо!торговельне підприємство «Комунар».
Адреса об’єкта: 61004, м. Харків, пров. Колодязний, 40.
Балансоутримувач: 05502746, ВАТ «Харківське виробничо!

торговельне підприємство «Комунар», 61004, м. Харків, пров. Ко!
лодязний, 40.

 Відомості про об’єкт: майно їдальні: плита електрична — 2 од.,
електром’ясорубка — 2 од., прилавок — 1 од., кондиціонер — 1 од.,
холодильна шафа — 3 од., шафа жарочна — 1 од., привід П!2 та
шафа ІПЕ СМ!3 — 1 од., універсальний привід — 1 од., холодильник
— 2 од., шафа для білизни — 1 од., картоплечистка — 1 од.

 Вартість продажу без ПДВ — 5 964,00 грн. (знижена на 30%),
ПДВ — 1 192,80 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 7 156,80
грн.

 Умови продажу об’єкта.
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вар!

тості.
2. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта

до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта!

ми.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час роз!

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіонально!
му відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код за
ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділення
ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 715,68 грн., що становить 10 відсотків від
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Регіо!
нальному відділенню ФДМУ по Харківській 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 відді!
лення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків,
Держпром, 3!й під’їзд, 1!й поверх, к. 206, телефон для довідок
705!18!48.

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

Аукціон буде проведено об 11,й годині 10 грудня 2004 року в
приміщенні Харківського аукціонного центру — філії Державної
акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів»
за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.

Останній день приймання заяв — 6 грудня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж  на аукціоні зі зниженням
початкової ціни продажу на 30% — автомобілів:

ЗІЛ 131 МТО,АТ №55,29 ХАЩ та ЗІЛ 157 КД бортовий
№17,37 ХАХ, що знаходяться на балансі

ВАТ «АТП 16354»
Назва об’єкта: автомобілі ЗІЛ 131 МТО!АТ №55!29 ХАЩ та

ЗІЛ 157 КД бортовий №17!37 ХАХ.
Адреса об’єкта: 61105, м. Харків, вул. Морозова, 18.
Балансоутримувач: 03118989, ВАТ «АТП 16354», 61105, м. Хар!

ків, вул. Морозова, 18.
Відомості про об’єкт: автомобілі: ЗІЛ 131 МТО!АТ №55!29 ХАЩ —

1977 р. в.; ЗІЛ 157 КД бортовий № 17!37 ХАХ — 1985 р. в.
Вартість продажу без ПДВ — 13 066,67 грн. (знижено на 30%),

ПДВ — 2 613,33 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 15 680,00

грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Умови подальшого використання визначає покупець.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вар!

тості.
3. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта

до приватизації.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта!

ми.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час роз!

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіонально!
му відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код
за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділення
ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 1 568,00 грн., що становить 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Ре!
гіональному відділенню ФДМУ по Харківській 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 відді!
лення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків,
Держпром, 3!й під’їзд, 1!й поверх, к. 206, телефон для довідок
705!18!48.

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

Аукціон буде проведено об 11,й годині 10 грудня 2004 року в
приміщенні Харківського аукціонного центру — філії Державної
акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів»
за адресою: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4.

Останній день приймання заяв — 6 грудня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на повторному аукціоні будівлі магазину № 55

(форма власності — державна)
Назва об’єкта: будівля магазину № 55.
Адреса об’єкта: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Каховська, 61.
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно!

виробниче підприємство робітничого постачання Одеської заліз!
ниці.

Характеристика об’єкта: магазин № 55 торгівельною площею
150,4 м2, з підвалом площею 77,7 м2 та прибудованим приміщен!
ням. Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 4 583,04 грн., ПДВ —
1 145,76 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 5 728,8 грн.
(зменшена на 30% від початкової вартості).

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу об’єк!
та) для участі в аукціоні: 572,88 грн.

Умови продажу: покупець сплачує послуги оцінювача та нотарі!
уса; питання земельних відносин покупець вирішує самостійно.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові кош!
ти.
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Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації інфо,
рмації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 73000, м.
Херсон, бульв. Мирний, 3, т. 24,03,73 о 10.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні припиняєть!
ся за три дні до початку аукціону.

Плату за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатковувано!
го мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’!
єкт приватизації, вносять на рахунок одержувача — Регіональне
відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014
в УДК у Херсонській області, код за ЄДРПОУ 21295778, МФО
852010.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на повторному аукціоні групи інвентарних

об’єктів їдальні № 7 (форма власності — державна)
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів їдальні № 7, що знахо!

диться на балансі ХДТВПРП, у складі: будівля їдальні № 7, будівля
складу з підвалом, огорожа.

Адреса об’єкта: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Каховська, 61а.
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно!

виробниче підприємство робітничого постачання Одеської заліз!
ниці.

Характеристика об’єкта: одноповерхова будівля їдальні № 7 за!
гальною площею 293,4 м2, будівля складу площею 27,0 м2 з підва!
лом площею 17,5 м2 і входом до нього площею 7,6 м2, залізобетон!
на огорожа довжиною 45,5 м. Група інвентарних об’єктів розташо!
вана на земельній ділянці загальною площею 873 м2. Земельна ді!
лянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 8 644,61 грн., сума ПДВ —
2 161,15 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 10 805,76 грн.
(зменшена на 30% від початкової вартості).

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу об’єк!
та) для участі в аукціоні: 1 080,58 грн.

Умови продажу: покупець сплачує послуги оцінювача та нотарі!
уса; питання земельних відносин покупець вирішує самостійно.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові кош!
ти.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації інфо,
рмації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 73000, м.
Херсон, бульв. Мирний, 3, т. 24,03,73, о 10.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні припиняєть!
ся за три дні до початку аукціону.

Плату за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатковувано!
го мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’!
єкт приватизації, вносять на рахунок одержувача — Регіональне
відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014
в УДК у Херсонській області, код за ЄДРПОУ 21295778, МФО
852010.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі

столярної майстерні з обладнанням
(форма власності — державна)

Назва об’єкта: будівля столярної майстерні з обладнанням.
Адреса об’єкта: 73000, м. Херсон, вул. Паровозна, 41.
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно!

виробниче підприємство робітничого постачання Одеської заліз!
ниці.

Характеристика об’єкта: одноповерхова будівля загальною пло!
щею 73,3 м2, універсальний деревообробний верстат. Земельна ді!
лянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 9 298,10 грн., ПДВ —
1 859,62 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 11 157,72 грн.
(зменшена на 30% від початкової вартості).

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу об’єк!
та) для участі в аукціоні: 1 115,77 грн.

Умови продажу: покупець сплачує послуги оцінювача та нотарі!
уса.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові кош!
ти.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації інфо,
рмації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 73000, м.
Херсон, бульв. Мирний, 3, т. 24,03,73, о 10.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні припиняєть!
ся за три дні до початку аукціону.

Плату за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації, вносять на рахунок одержувача — Регіональне відді!
лення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014 в УДК
у Херсонській області, код за ЄДРПОУ 21295778, МФО 852010.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на повторному аукціоні будівлі

кафе «Хвилинка» з обладнанням
(форма власності — державна)

Назва об’єкта: будівля кафе «Хвилинка» з обладнанням.
Адреса об’єкта: Херсонська обл., м. Таврійськ, Привокзальна пло!

ща, 1.
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно!

виробниче підприємство робітничого постачання Одеської заліз!
ниці.

Характеристика об’єкта: кафе торговельною площею 64,3 м2,
прибудова — 18,9 м2, прибудова — 8,7 м2. Земельна ділянка окремо
не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 777,29 грн., ПДВ —
1 694,32 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 8 471,61 грн.
(зменшена на 30% від початкової вартості).

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу об’єк!
та) для участі в аукціоні: 847,16 грн.

Умови продажу: покупець сплачує послуги оцінювача та нотарі!
уса; питання земельних відносин покупець вирішує самостійно.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові кош!
ти.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації інфо,
рмації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 73000, м.
Херсон, бульв. Мирний, 3, т. 24,03,73, о 10.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні припиняєть!
ся за три дні до початку аукціону.

Плату за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації, вносять на рахунок одержувача — Регіональне відді!
лення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37183003000014 в УДК
у Херсонській області, код за ЄДРПОУ 21295778, МФО 852010.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні другого поверху будівлі

будинку побуту (форма власності — державна)
Назва об’єкта: другий поверх будівлі будинку побуту.
Адреса об’єкта: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. 8 Березня, 2.
Балансоутримувач: Херсонське державне торговельно!

виробниче підприємство робітничого постачання Одеської заліз!
ниці.

Характеристика об’єкта: другий поверх будівлі будинку побуту
загальною площею 229,4 м2. Земельна ділянка окремо не виділе!
на.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 13 158,15 грн., ПДВ —
2 631,63 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 15 789,78 грн.
(зменшена на 30% від початкової вартості).

Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу об’єкта
для участі в аукціоні: 1 578,98 грн.

Умови продажу: покупець сплачує послуги оцінювача та нотарі!
уса; питання земельних відносин покупець вирішує самостійно.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові кош!
ти.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації інфо,
рмації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 73000, м.
Херсон, бульв. Мирний, 3, т. 24,03,73, о 10.00

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні припиняєть!
ся за три дні до початку аукціону.

Плату за реєстрацію заяви в розмірі одного неоподатковува!
ного мінімуму (17 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт приватизації, вносять на рахунок одержувача — Регіона!
льне відділення ФДМУ по Херсонській області, р/р №
37183003000014 в УДК у Херсонській області, код за ЄДРПОУ
21295778, МФО 852010.

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

Одержати додаткову інформацію, ознайомитись з об’єктом та
подати заяву на участь в аукціоні можна у Регіональному відділенні
ФДМУ по Херсонській області за адресою: 73000, м. Херсон, бульв.
Мирний, 3, 6!й поверх, кімната 613, т. 24!03!73, з 8.00 до 17.00, ви!
хідні — субота, неділя.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — столярного цеху та пилорами
з обладнанням

Назва об’єкта: столярний цех та пилорама з обладнанням.
Адреса: Херсонська область, Бериславський р!н, с. Новокаїри,

вул. Набережна, 29.
Об’єкт знаходиться на балансі Новокаїрської сільської ради.
Характеристика об’єкта: пилорама є окремо стояча, однопо!

верхова будівля, з підвалом, площа забудови 102,4 м2, корисна
висота 2,0 м; столярна майстерня є окремо стояча, одноповер!
хова будівля, без підвалу, площа забудови 235,6 м2, корисна ви!
сота 3,3 м. Обладнання: трансформаторна підстанція: рейсмус!
ний верстат; стругальний деревообробний верстат; фрезерний
деревообробний верстат, верстат нарізний; верстат круглопи!
ляльний; верстат кромкошліфувальний. Земельна ділянка окре!
мо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 10 604,00 грн.
ПДВ — 2 120,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ для прода,

жу об’єкта на аукціоні — 12 724,80 грн.
Сума грошових коштів (10% початкової вартості продажу) для уча!

сті в аукціоні: 1 272,48 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний сплатити вартість робіт,

пов’язаних з підготовчою роботою з приватизації об’єкта.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб — грошові кош!
ти.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформа,
ції у газеті «Відомості приватизації» о 10.00, за адресою:
73000, м. Херсон, бульвар Мирний, 3, т. 24,03,73.

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

Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму (17 грн.) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт при!
ватизації, вносяться на рахунок одержувача — Регіональне відді!
лення ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37187009000014, код
за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача — УДК Херсонської облас!
ті, код банку — 852010.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості продажу
для участі в аукціоні: одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по
Херсонській області, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ
21295778, банк одержувача — УДК Херсонської області, код банку
— 852010.

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні частини будівлі аптеки

Назва об’єкта: частина будівлі аптеки, що знаходиться на бала!
нсі ВАТ «Антонінський цукровий завод».

Адреса: Хмельницька область, Красилівський район, с. Кремен!
чуки, вул. Заводська, 23.

Відомості про об’єкт: частина будівлі аптеки, цегляна, однопове!
рхова, загальною площею 131, 2 м2.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта: 12 708,14 грн.
ПДВ — 2 541,62 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 15 249,76

грн.
Умови продажу: відшкодування витрат пов’язаних із виготовлен!

ням технічної документації; покупцю, який визнаний переможцем
аукціону і відмовився від підписання протоколу аукціону або догово!
ру купівлі!продажу, грошові кошти в розмірі 10% від початкової вар!
тості продажу об’єкта не повертаються;

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кош!
ти.

Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11.00 за ад,
ресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 у Регіональному від,
діленні ФДМУ по Хмельницькій області.

Кінцевий термін прийняття заяв : 20 грудня 2004 року.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., кошти під час розра!

хунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вноситься на р/р №
37189500900001, грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни
продажу 1 524,98 грн., перераховуються на р/р № 37318002200304
банк УДК у Хмельницькій області, МФО 815013, одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Хмельницькій області, код 02898152.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою: Краси!
лівський район, с. Кременчуки, вул. Заводська, 23.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді!
лення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Собо!
рна, 75,тел. 79!56!16.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі їдальні

(знижка 29,4%)
Назва об’єкта: будівля їдальні, що знаходиться на балансі ВАТ

«Антонінський цукровий завод»
Адреса: Хмельницька область, Красилівський район, с. Кремен!

чуки.
Відомості про об’єкт: будівля цегляна, одноповерхова, загальною

площею 1 151,5 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 50 000 грн., ПДВ: 10 000 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

60 000 грн.
Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних із виготовлен!

ням технічної документації; покупцю, який визнаний переможцем
аукціону і відмовився від підписання протоколу аукціону або дого!
вору купівлі!продажу, грошові кошти в розмірі 6 000 грн., що стано!
вить 10% від початкової вартості продажу об’єкта, не повертаю!
ться.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кош!
ти.

 Аукціон буде проведено 24 грудня 2004 року об 11.00 за ад,
ресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 у Регіональному від,
діленні ФДМУ по Хмельницькій області.

Кінцевий термін прийняття заяв: 20 грудня 2004 року.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., кошти під час розра!

хунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вноситься на р/р №
37189500900001, грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни
продажу 6 000 грн., перераховуються на р/р № 37318002200304
банк УДК у Хмельницькій області МФО 815013, одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Хмельницькій області, код 02898152.

Ознайомитись з об’єктам можна в робочі дні за адресою: Краси!
лівський район, с. Кременчуки.

Служба з організації та проведення аукціону : Регіональне відді!
лення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Собо!
рна, 75, тел. 79!56!16.

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового приміщення,

що знаходиться на балансі ВАТ «Черкасирадіопобуттехніка»,
але  не ввійшло до його статутного фонду

(державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 14315138.
Адреса: Черкаська обл., м. Городище, вул. Миру, 131.
Призначення об’єкта: надання побутових послуг.
Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна ділянка

окремо не виділена. Вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 88,3 м2, розташоване в одноповерховій цегляній будівлі на
околиці м. Городища. Об’єкт оцінки знаходиться в незадовільному
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технічному стані, фундаменти та стіни мають ознаки нерівномірно!
го осідання, спостерігаються численні замокання цоколів. Примі!
щення обладнане автономною системою опалення, системою по!
бутового електропостачання та телефонізовані.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта поку!
пець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ: 21 370 грн., сума ПДВ: 4 274 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:  25 644 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 564,4 грн., що становить 10% від поча!

ткової 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 роз!
рахунку 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 6 грудня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 10 грудня 2004 року об 11.00 за ад,

ресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз!

ташування.
Засоби платежу за об’єкт для юридичних та фізичних осіб — гро!

шові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді!

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

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі

(державна власність)
Код за ЄДРПОУ: 00495160.
Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: Ніжинський район, с. Світанок, вул. Щорса, 3.
Балансоутримувач: КСП «Яхнівське», Ніжинський район, с. Світа!

нок.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля 1960 р. п.

загальною площею 245,8 м2.
Відомості про земельну ділянку: не відведена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 11 880,33 грн., ПДВ —

2 376,07 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —

14 256,4 грн.
Умови продажу:
сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта!

ми; утримання об’єкта та прилеглої території у відповідності до са!
нітарно!екологічних норм; питання землекористування покупець
вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування згідно з
чинним законодавством.

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

Грошові кошти в розмірі 1 425,64 грн., що становить 10% від поча!
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р №37312006000431, одержувач — РВ ФДМУ по Чернігівській обл.,
код 14243893, банк одержувача УДК у Чернігівській обл., МФО
853592.

Аукціон буде проведений 11 лютого 2005 року об 11,й год. за
адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.

Кінцевий термін прийняття заяв — 7 лютого 2005 року.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді!

лення ФДМУ по Чернігівській області, адреса: 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 43, кімн. 319, тел.176!302, час роботи: з 9.00 до
18.00, крім суботи та неділі.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування.

ГРУПА  Е

Підлягають приватизації шляхом викупу
м. КИЇВ

Комунальна власність
Викуп орендарем цілісного майнового комплексу — продоволь!

чий магазин № 263 за адресою: вул. Кіквідзе, 23.
Викуп учасниками товариств часток комунального майна у ста!

тутному фонді ТОВ «Печерський ринок» та ТОВ «Сервіс!центр».

ГРУПА  Ж

Приватизовано шляхом викупу, продажу
на аукціоні, за некомерційним конкурсом

Викуп

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Пансіонат «Кривбас», що знаходиться на балансі ЗАТ «Криворіж!

індустрбуд», за адресою: м. Скадовськ, вул. Пушкіна, 51. Привати!
зовано юридичною особою за 219 200,40 грн., у т. ч. ПДВ — 36 533,40
грн.

Аукціон

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Піонерський табір (табір відпочинку), що перебуває на балансі

ВАТ «Бердичівське шкіроб’єднання ім. Ілліча», за адресою: м. Бер!
дичів, вул. Петровського, 9. Приватизовано фізичною особою за
34 201,40 грн., у т.  ч. ПДВ — 5 700,20 грн.

Некомерційний конкурс

ІВАНО,ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс Калуського державного навчально!

курсового комбінату за адресою: Калуський район, с. Добровляни,
вул. С. Бандери, 1а. Приватизовано юридичною особою за
28 120,00 грн.

Підлягає приватизації шляхом викупу
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Майно водної станції, що знаходиться на балансі ВАТ «Нижньо!
дніпровський трубопрокатний завод», за адресою: м. Дніпропет!
ровськ, пров. Озерний, 30.

Пропонуються до продажу

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні дитячої оздоровниці

«Прелесне», що знаходиться на балансі
Слов’янської дистанції цивільних споруд

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01075282.
Назва об’єкта: дитяча оздоровниця «Прелесне», що знаходиться

на балансі Слов’янської дистанції цивільних споруд.
Адреса: 84161, Донецька обл., Слов’янський р!н, с. Прелесне,

вул. Радянська, 2.
Призначення об’єкта: оздоровлення та відпочинок дітей.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля корпусу «Історичний»

площею 748,9 м2, рік збудування — 1910; двоповерхова будівля спа!
льного корпусу «Космічний» площею 799,2 м2, рік збудування —
1956; спальний корпус «Сонячний» площею 128,6 м2, рік збудуван!
ня — 1960; павільйон «Бригантина» площею 172,7 м2, рік збудуван!
ня — 1966; кінотеатр площею 180,8 м2, рік збудування — 1966; ду!
шова площею 127,9 м2, рік збудування — 1960; їдальня площею
494,9 м2, рік збудування — 1962; басейн, альтанки та інші господар!
ські об’єкти. Дитяча оздоровниця має водопровід, каналізацію, си!
стему електропостачання, територія огороджена парканом. Пло!
ща земельної ділянки — 2,5 га.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 510 027 грн., ПДВ —
102 005,4 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
612 032,4 грн.

Умови аукціону:
збереження профілю діяльності об’єкта; утримання об’єкта у на!

лежному санітарно!технічному стані; забезпечення благоустрою
прилеглої до об’єкта території; об’єкт приватизації відчужується
або здається в оренду з додержанням умов, на яких він був придба!
ний; покупець сплачує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до
приватизації.

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

Грошові кошти в розмірі 61 204 грн., що становить 10% від почат!
кової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034, одержувач: Регіональне відділення Фонду дер!
жавного майна України по Донецькій області, банк УДК у Донецькій
області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно!
сяться в банк УДК у Донецькій області, 834016, ЄДРПОУ 13511245,
р/р № 37184564900001, Регіональне відділення Фонду державно!
го майна України по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення
аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00
до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області, каб. 522.

Аукціон буде проведено на 51,й день після публікації цієї ін,
формації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адресою:
83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, к. 304, ТОВ «Науко,
во,консультативна упроваджувальна фірма «Універсал,
Консалтинг».

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз!
ташування.

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

ЗАКАРПАТСЬКА   ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — цілісного майнового комплексу
державного підприємства

«Фізкультурно,оздоровчий комплекс «Ріка»
(зі знижкою початкової вартості на 30%)

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — державне підпри!
ємство «Фізкультурно!оздоровчий комплекс «Ріка».

Адреса об’єкта: м. Хуст, вул. Волошина, 131а.
Вид діяльності об’єкта: надання фізкультурно!оздоровчих та го!

тельних послуг.
До складу нерухомості об’єкта входять: будівлі та споруди 1992

року побудови, а саме: триповерхова будівля готелю з підвалом (літ.
А) загальною площею приміщень 1 454,6 м2 (у т. ч. площа підвалу —
301,7 м2) з прибудовою кафе (літ. Б) загальною площею приміщень
470,1 м2 (у т. ч. підвалу — 231,6 м2); будівля басейну з побутовими
приміщеннями (літ. В!Г, Г’) загальною площею 2 096,5 м2, у тому чи!
слі площа басейну 1 612,8 м2; котельня (літ. Д) загальною площею
приміщень 239,9 м2, будівля трансформаторної (літ. Ж) загальною
площею приміщень 44,3 м2; насосна (літ. З) площею 14,0 м2, насо!
сна (літ. Є) площею 12,6 м2.

Площа земельної ділянки: 2,46 га.
Заборгованість станом на 31.03.2004, тис. грн.:
дебіторська заборгованість — 5,0;
кредиторська заборгованість — 36,8.
Діяльність підприємства припинена з листопада 2002 року.
Кількість працівників: 5.
Початкова вартість продажу об’єкта — 929 374,60 грн.
Умови продажу.
1. Збереження профілю діяльності об’єкта протягом 3 років.
2. Протягом шести місяців від дня переходу до покупця права вла!

сності на об’єкт приватизації не допускати звільнення працівників
приватизованого об’єкта з ініціативи покупця.

3. Експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарно!
технічних, пожежних та екологічних норм.

4. Провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної інвентаризації
(БТІ).

5. З моменту підписання договору купівлі!продажу покупець стає
правонаступником усіх прав та обов’язків державного підприємст!
ва «Фізкультурно!оздоровчий комплекс «Ріка».

Питання землекористування покупець вирішує самостійно з ор!
ганами місцевого самоврядування згідно з чинним законодавст!
вом.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних 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 92 937,46 грн., що становить 10% почат!
кової вартості об’єкта, перераховуються на р/р № 37314009000173
в УДК у Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпат!
ській області, код 22111310, МФО 812016.

Приймання заяв проводиться в робочі дні з 8.00 до 16.00 та закін!
чується за 3 дні до проведення аукціону.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Закарпатсь!
ка область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 316.

Аукціон буде проведено через 50 днів після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адре,
сою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Закарпатська об!
ласть, м. Хуст, вул. Волошина, 131а.

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

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні бази відпочинку «Рассвет»

Назва об’єкта: база відпочинку «Рассвет», що знаходиться на ба!
лансі ВАТ «Перевальське шахтобудівельне управління».

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00181007.
Адреса: 94300, Перевальський район, смт Бугаївка, вул. Центра!

льна, 17.
Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Відомості про об’єкт: 4 літніх будиночки загальною площею 60,6

м2; 32,5 м2; 32,3 м2; 30,9 м2; сторожка площею 14,9 м2; вбиральня,
огорожа, замощення.

Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекористу!
вання покупець вирішує самостійно.

Вартість об’єкта без ПДВ — 6 245 грн., ПДВ — 1 249 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ — 7 494 грн.
Умови продажу:
збереження профілю; утримання об’єкта та прилеглої території

в належному санітарно!технічному стані; зміна та реконструкція си!
стем тепло!, водо! та енергопостачання за згодою з експлуатацій!
ними організаціями; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в
оренду іншим юридичним та фізичним особам без збереження зо!
бов’язань, на яких його було придбано; покупець відшкодовує ви!
трати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації; переможець
аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або
укладання договору купівлі!продажу об’єкта, сплачує продавцю не!
устойку в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на
аукціоні.

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

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37183506900001, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової
ціни (750 грн.), вносяться на р/р № 37316006000535 в УДК у Луган!
ській області, МФО 804013, код 13398493, одержувач — Регіональ!
не відділення ФДМУ по Луганській області.

Термін прийняття заяв — протягом 47 днів з дня опублікування
цієї інформації.

Аукціон буде проведено через 50 днів з дня опублікування
цієї інформації о 10,й годині за адресою: м. Луганськ, вул. Ок,
тябрська, 43.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем знаходження об’єк!
та.

Служба з організації та проведення аукціону — Регіональне відді!
лення ФДМУ по Луганській області, за адресою: м. Луганськ, пл. Ге!
роїв ВВВ, 3а, каб. 201, тел. 58!53!39.

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

їдальні, що знаходиться на балансі
КСП «Кременчуцьке»

Назва об’єкта: їдальня.
Адреса: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Омель!

ник, вул. Леніна, 51а.
Балансоутримувач: КСП «Кременчуцьке», код за ЄДРПОУ

00845832.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: їдальня являє собою

окремо розташовані одноповерхові будівлі: цегляну будівлю їдаль!
ні площею 265,1 м2, у т. ч. підвал площею 36,2 м2; цегляну будівлю
сараю загальною площею 38,8 м2, цегляну будівлю льоху (погреба)
загальною площею 51,6 м2, цегляну будівлю вбиральні загальною
площею 2,1 м2, металева огорожа — 155,6 м2, асфальтобетонна
бруківка — 426,9 м2. Об’єкт розташований на земельній ділянці 0,20
га фонду земель сільської ради, в тимчасовому користуванні та оре!
нді не перебуває. Об’єкт знаходиться в оренді до 19 липня 2005 р.
включно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 24 920,00 грн.
ПДВ — 4 984,00 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ — 29 904,00 грн.
Умови продажу:
зберігати профіль діяльності об’єкта протягом 5 (п’яти) років; за!

безпечувати відповідність об’єкта в післяприватизаційний період
усім архітектурно!будівельним, санітарним, протипожежним вимо!
гам; забезпечувати дотримання вимог екологічної безпеки та охо!
рони навколишнього середовища; забезпечити улаштування при!
леглої до об’єкта території; питання користування земельною ді!
лянкою покупцем об’єкта вирішується самостійно в межах чинного
законодавства; у разі переходу в ході приватизації об’єкта права
власності до інших осіб, діючий договір оренди зберігає силу для
нового власника; у разі зміни власника об’єкта приватизації, поку!
пець має покласти всі вищевказані зобов’язання на нового власни!
ка;  надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи
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щодо виконання умов цього договору; до повного розрахунку за об’!
єкт новий власник не має права відчужувати, передавати в заставу
об’єкт або окреме майно, що входить до його складу; покупець зо!
бов’язаний погоджувати відповідно до Порядку надання державни!
ми органами приватизації згоди на подальше відчуження об’єктів,
придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі!
продажу, затвердженого наказом ФДМУ від 30.03.2001 № 500, по!
дальше відчуження протягом терміну дії вказаних у договорі купівлі!
продажу зобов’язань.

Засоби платежу: грошові кошти юридичних та фізичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. перераховується на р/р

№ 37185500900001; одержувач — РВ ФДМУ по Полтавській обла!
сті, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській
області, МФО 831019.

Грошові кошти у розмірі 2 990,40 грн., що становить 10% від поча!
ткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37310005000259, одержувач: РВ ФДМУ по Полтавській області, код
за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: УДК у Полтавській області,
МФО 831019.

Термін прийняття заяв: до 25 грудня 2004 р. включно за адре!
сою: 36020, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел. (0532)
56!35!55.

Аукціон буде проведено: 29 грудня 2004 р. за адресою: м.
Полтава, вул. Жовтнева, 43, об 11.00.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону за адресою: 36014,

м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел. 56!35!55, Регіональне
відділення ФДМУ по Полтавській області. Більш детальну інформа!
цію стосовно об’єкта можна отримати за тел. 50!15!12.

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні банно,прального комбінату,

що знаходиться на балансі
ВАТ «Птахофабрика «Курганська»

Назва об’єкта: банно!пральний комбінат, що знаходиться на ба!
лансі ВАТ «Птахофабрика «Курганська».

Адреса об’єкта: Харківська обл., Балаклійський р!н, с. П’ятигір!
ське, вул. Стадіонна, 1.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00852855, ВАТ «Птахофаб!
рика «Курганська», 64252, Харківська обл., Балаклійський р!н, с. П’я!
тигірське.

Призначення об’єкта: надання побутових послуг, недіючий.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля А!1, загальною площею

1 205,8 м2, рік побудови 1983; шафа платяна — 1 шт.; трельяж — 1
шт.; дерев’яна декоративна перегородка — 1 шт.; шафи для пере!
одягання — 16 шт.; водоводяні бойлери — 2 шт. Частина нежитло!
вих приміщень будівлі банно!прального комбінату загальною пло!
щею 322,3 м2 знаходиться в оренді, термін дії договору оренди до
2 березня 2005 р.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви!
ділена. Питання землекористування покупець вирішує самостійно.

Вартість продажу без ПДВ — 37 420 грн., ПДВ — 7 484 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

44 904 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Збереження профілю 5 років.
2.  Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта

до приватизації.
3. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вар!

тості.
4. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації:
погодити це відчуження з регіональним відділенням;
зберегти умови пунктів 1,5 для нового власника.
5. Вжити заходів щодо оформлення земельної ділянки.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими кошта!

ми.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час роз!

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіонально!
му відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код за
ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділення
ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 4 490,40 грн., що становить 10 відсотків
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються Ре!
гіональному відділенню ФДМУ по Харківській 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 відді!
лення ФДМУ по Харківській області, за адресою: м. Харків,
Держпром, 3!й під’їзд, 1!й поверх, к. 206, телефон для довідок
705!18!48.

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

Аукціон буде проведено об 11,й годині 14 січня 2005 року в
приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою: м. Хар,
ків, Палац Праці, 7,й під’їзд, 5,й поверх.

Останній день приймання заяв — 10 січня 2005 року.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування.

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

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА  Д

Приватизовано шляхом викупу,
продажу за конкурсом, на аукціоні

Викуп

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Лазне!пральний комбінат за адресою: Чернівецька обл., Глибов!

ський р!н, с. Кам’янка, вул. Н. Яремчука. Приватизовано фізичною
особою а 2 991,60 грн., у т. ч. ПДВ — 498,60 грн.
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Конкурс

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовані приміщення для промтоварного магазину в житлово!

му будинку № 2 (блок А), що знаходяться на балансі Донецької за!
лізниці, за адресою: м. Донецьк, прос. Ілліча, 27. Приватизовано
фізичною особою за 85 000 грн., у т. ч. ПДВ — 14 166,67 грн.

Аукціон

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Житловий будинок позиція за генпланом 493 за адресою: Жито!

мирська обл., Брусилівський р!н, с. Малинівка. Приватизовано фі!
зичною особою за 300 грн., у т. ч. ПДВ — 50 грн.

Котли, засоби водопідготовки, придбані для функціонування не
завершеного будівництвом Новоград!Волинського хлібозаводу, що
перебувають на балансі ВАТ «Новоград!Волинський хлібозавод»,
за адресою: Житомирська обл., м. Новоград!Волинський, вул. Гер!
цена, 22. Приватизовано фізичною особою за 23 300 грн., у т. ч.
ПДВ — 3 883,33 грн.

Матеріали, придбані для функціонування не завершеного будів!
ництвом Новоград!Волинського хлібозаводу, що перебувають на
балансі ВАТ «Новоград!Волинський хлібозавод», за адресою: Жи!
томирська обл., м. Новоград!Волинський, вул. Герцена, 22. Прива!
тизовано юридичною особою за  5 180,4 грн., у т. ч. ПДВ — 863,4 грн.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА  РЕСПУБЛІКА  КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна Автономної Республіки Крим

у Ленінському районі про продаж за конкурсом об’єкта
незавершеного будівництва Кримської АЕС —

реакторного відділення
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва Кримської АЕС

— реакторне відділення.
Адреса об’єкта: Автономна Республіка Крим, Ленінський район,

м. Щолкіне, будбаза.
Балансоутримувач: ДП «ВКЕК» ДАТ «Крименерго».
Вартість продажу без урахування ПДВ — 917 752,90 грн., ПДВ —

183 550,54 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

1 101 303,44 грн.
Ступінь готовності будівельної частини реакторного відділення

— 65%.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Відомості про об’єкт: фундамент — монолітний залізобетон, сті!

ни — монолітний залізобетон із застосуванням залізобетонних се!
кцій, армування залізобетонних монолітних конструкцій виконано
зварювальними сітками і каркасами.

Умови продажу:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
середовища і правил техніки безпеки під час будівництва або роз!
бирання об’єкта, передбачені законодавством України; відшкоду!
вання витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта до приватизації і но!
таріальним посвідченням договору купівлі!продажу; засоби плате!
жу за об’єкт — грошові кошти; об’єкт не підлягає відчуженню іншим
фізичним і юридичним особам без збереження умов, на яких він був
проданий; покупець зобов’язаний подати до конкурсної комісії біз!
нес!план, у якому зазначаються: назва і місцезнаходження об’єк!
та, відомості про покупця, зобов’язання щодо виконання фіксова!
них умов конкурсу, пропозиції щодо подальшого використання об’!
єкта, запропоновану ціну придбання об’єкта; сплата ПДВ у повно!
му обсязі протягом 5 днів з моменту нотаріального посвідчення до!
говору купівлі!продажу; питання землекористування вирішується
новим власником відповідно до чинного законодавства; погашення
заборгованості із заробітної плати у сумі 8 916,34 грн., заборгова!
ності перед бюджетом у сумі 20 459,25 грн. протягом 3 місяців  після
підписання договору купівлі!продажу.

Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) вноситься на р/р №
31515905800001 в Управлінні Державного казначейства в Автоно!
мній Республіці Крим, МФО 824026, ЄДРПОУ 23896447, код
31030000, одержувач — місцевий бюджет Автономної Республіки
Крим.

Грошові кошти у розмірі 110 130,34 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
373240120005811 в Управлінні Державного казначейства в Авто!
номній Республіці Крим, м. Сімферополь, МФО 824026, ЄДРПОУ
23015027, одержувач — представництво Фонду майна Автономної
Республіки Крим у Ленінському районі.

Розрахунки для оплати за придбаний об’єкт приватизації:
917 752,90 грн., перераховуються на р/р № 37180020037003, Управ!
ління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, МФО
824026, ЄДРПОУ 23015027, одержувач — представництво Фонду
майна Автономної Республіки Крим у Ленінському районі; 183
550,54 грн. (ПДВ) перераховуються на р/р № 37113914900581,
Управління Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, МФО 824026, ЄДРПОУ 23015027, одержувач — представни!
цтво Фонду майна Автономної Республіки Крим у Ленінському ра!
йоні.

Ознайомитись з об’єктом і одержати докладну інформацію мож!
на за адресою: Автономна Республіка Крим, смт Леніне, вул. Фрун!
зе, 5, тел. 6!03!53, щодня з 8.00 до 17.00 крім вихідних.

Конкурс відбудеться через 30 днів після опублікування ін,
формації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адре,
сою: Автономна Республіка Крим, Ленінський район, смт Лені,
не, вул. Фрунзе, 5, представництво Фонду майна Автономної
Республіки Крим у Ленінському районі.

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

Довідки за адресою: Автономна Республіка Крим, Ленінський ра!
йон, смт Леніне, вул. Фрунзе, 5, тел. 6!03!53.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні бази УПТК тресту

«Кримспецагробуд,2», що належить Автономній Республіці
Крим (початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: не завершена будівництвом частина виробничої
бази тресту «Кримспецагробуд!2» — база УПТК.

Адреса: Сімферопольський район, с. Фонтани.

Балансоутримувач: трест «Кримспецагробуд!2», м. Сімферо!
поль, вул. Трубаченка, 23а.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 01195492.
Вартість продажу без урахування ПДВ — 141 736 (сто сорок одна

тисяча сімсот тридцять шість) грн.; ПДВ — 28 347,20 (двадцять вісім
тисяч триста сорок сім грн. 20 коп.).

Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 170 083,20 (сто сі,
мдесят тисяч вісімдесят три грн. 20 коп.).

Відомості про об’єкт та земельну ділянку: будівництво розпочато
у 1991 році, припинено в 1995 році. Майданчики бази частково за!
бетоновані, площа території з твердим покриттям 2 120 м2. До скла!
ду бази входять будівлі та споруди:

будинок пилорами — виробничий будинок площею 90 м2, вико!
наний з альмінських блоків, є дерев’яні ворота, ступінь будівельної
готовності — 78%;

склад № 4 — будинок площею 360 м2, виконаний зі збірних залі!
зобетонних конструкцій, є металеві ворота, ступінь будівельної го&
товності — 88%;

склад № 5 — будинок площею 360 м2, виконаний зі збірних залі!
зобетонних конструкцій, є металеві ворота, ступінь будівельної го&
товності — 88%;

склад № 3 — ангар — будинок площею 640 м2, виконаний з дріб!
ноштучного каменю, є металеві ворота, ступінь будівельної готов&
ності — 88%;

склад інертних матеріалів площею 1 530 м2, виконаний з фунда!
ментальних блоків з монолітною обв’язкою, ступінь будівельної го&
товності — 100%;

контрольно!пропускний пункт площею 12 м2, виконаний з аль!
мінських блоків, ступінь будівельної готовності — 45%.

База загороджена огорожею з залізобетонних панелей довжиною
210 м. Інженерні комунікації відсутні, є тільки електропостачання.

Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекористу!
вання покупець вирішує самостійно.

Умови продажу:
без збереження профілю; забезпечення умов збереження об’!

єкта в належному санітарному стані і благоустрій прилеглої до об’!
єкта території; завершення будівництва до 2007 року; об’єкт не під!
лягає відчуженню іншим фізичним і юридичним особам без збере!
ження умов, на яких він був проданий.

Податок на додану вартість підлягає сплаті протягом п’яті днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі!продажу.

Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) і плата за об’єкт вносяться на
р/р № 37187020016362, одержувач — Фонд майна АРК, реквізити:
Управління Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь, код
за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Кошти у розмірі 17 008,32 гривень, що становить 10% від почат!
кової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37323000016362, одержувач — Фонд майна АРК, реквізити: Управ!
ління Державного казначейства, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ
00036860, МФО 824026.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочий час за місцем його
розташування.

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

Аукціон відбудеться 14 грудня 2004 року об 11.00 за адре,
сою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд майна
АРК.

Довідки за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севастополь!
ська, 17, каб. 36, тел. 24!13!19, Фонд майна Автономної Республіки
Крим.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні блоку № 5

(інженерно,лабораторного корпусу)
(зі зниженням вартості на 30%)

Назва об’єкта: блок № 5 (інженерно!лабораторний корпус).
Адреса об’єкта: м. Сімферополь, вул. Нестерова.
Балансоутримувач: відсутній.
Вартість продажу без урахування ПДВ — 421 050,00 (чотириста

двадцять одна тисяча п’ятдесят) грн.; ПДВ — 84 210,00 (вісімдесят
чотири тисячі двісті десять) грн.

Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 505 260,00  (п’ят,
сот п’ять тисяч двісті шістдесят) грн.

Відомості про технічний стан об’єкта: недобудований дев’яти!
поверховий будинок площею 3 435 м2 складається з незмонтова!
них конструктивних елементів, 1990 року забудови.

Ступінь будівельної готовності — 25%.
Технічний стан задовільний. Комунікації тепло!, електро!, водо!

постачання і каналізації відсутні.
Питання відведення земельної ділянки вирішується новим влас!

ником відповідно до законодавства після підписання договору купі!
влі!продажу.

Площа земельної ділянки — 0,26 га.
Умови продажу:
без збереження профілю; забезпечення вимог екологічної без!

пеки охорони навколишнього природного середовища під час до!
будування і подальшої експлуатації об’єкта; завершення будівниц!
тва протягом п’яти років з можливою зміною профілю; дотримання
норм екологічної безпеки і створення безпечних умов праці; забо!
рона продажу об’єкта до завершення будівництва і введення його в
експлуатацію.

Податок на додаткову вартість підлягає сплаті протягом п’яти днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі!продажу.

Плата за реєстрацію заяви (17 грн.) і кошти за об’єкт приватиза!
ції вносяться на р/р № 37182500900001, одержувач — Фонд майна
Автономної Республіки Крим, реквізити: Управління Державного ка!
значейства в АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО
824026.

Кошти у розмірі 50 526,00 гривень, що становить 10% від почат!
кової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37310000000002, одержувач — Фонд майна АРК, реквізити: Управ!
ління Державного казначейства в АРК, м. Сімферополь, код за
ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочий час за місцем його
розташування.

Аукціон відбудеться 14 грудня 2004 року об 11.00 за адре,
сою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, Фонд майна
АРК.

Прийняття заяв на участь в аукціоні припиняється за 3 дні до про!
ведення аукціону.

Довідки за адресою: Фонд майна Автономної Республіки Крим,
95015, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, каб. 37, тел.
24!13!19.
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ДОНЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж  на аукціоні огорожи

трубозаготівельної бази
Код за ЄДРПОУ  балансоутримувача — 03379968.
Назва об’єкта: огорожа трубозаготівельної бази, що знаходить!

ся на балансі  регіонального управління «Донецькводексплуата!
ція» Державного комітету України по водному  господарству.

Адреса об’єкта:  86020, Донецька обл.,  Ясинуватський район,
с. Очеретине.

Ступінь будівельної готовності —10 %.
Відомості про об’єкт: огорожа (залізобетонні плити) довжиною

340 м; залізні ворота 2,0 х 6, 0 м.
Будівництво припинено у 1995 році.
Загальна площа земельної ділянки — 0,02 га.
Вартість продажу об’єкта  без  урахування ПДВ — 5,00 грн.;  ПДВ

— 1,00 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ –

6,00 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести об’єкт

в експлуатацію протягом  двох років від дати нотаріального посвід!
чення договору купівлі!продажу; в річний термін з моменту підпи!
сання договору купівлі!продажу підготувати документи та здійсни!
ти відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’!
єкт; забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на якій він
розташований, до моменту здійснення покупцем повних розрахун!
ків за придбаний об’єкт, завершення будівництва та вводу об’єкта
в експлуатацію; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього середовища під час добудови та подальшого вве!
дення об’єкта в експлуатацію.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн.  вноситься на р/р
№37187561900001  в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016,
код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення ФДМУ по Доне!
цькій області.

Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу, що ста!
новить  0,60  грн., вносяться на р/р № 37313008000034 в банк УДК у
Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіо!
нальне відділення Фонду держмайна України по Донецькій облас!
ті.

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

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Ар!
тема, 97, каб. 522.

Аукціон буде проведено на 34,й день після публікації цієї ін,
формації у газеті «Відомості приватизації» о 10.00,  за адре,
сою: 83086, м. Донецьк,  вул. Постишева, 13,  товарна біржа
«Феміда».

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз!
ташування.

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

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

 Новоград,Волинського хлібозаводу
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: незавершене будівництво Новоград!Волинського
хлібозаводу, що перебуває на балансі ВАТ   «Новоград!Волинський
хлібозавод».

Адреса: 11700, Житомирська обл., м. Новоград!Волинський, вул.
Герцена, 22.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства!балансоутримувача:
0077785, 11700, Житомирська обл., м. Новоград!Волинський, вул.
Радянська, 10.

Призначення об’єкта: хлібопекарське  виробництво.
Склад основних об’єктів: виробничий корпус хлібозаводу скла!

дається з одноповерхової та триповерхової частин. Повністю змо!
нтовано каркас, внутрішні та зовнішні стіни виконані  не повністю,
частково виконані фундаменти під обладнання та  технологічні ка!
нали. Виконані перекриття та покриття корпусу. Адміністративний
корпус —  каркасна триповерхова споруда. Каркас виконано повні!
стю, змонтовані панелі зовнішніх стін, виконані перегородки. Вико!
нані перекриття та покриття корпусу. Покрівля на адмінкорпусі та
виробничому корпусі відсутня. Пожежне депо на один автомобіль
— виконані  фундаменти, зовнішні та внутрішні стіни з силікатної
цегли, ворота, покриття, бетонна підлога та оглядова яма. Покрівля
відсутня.  Котельня — змонтований каркас, перекриття виконано
не повністю. РП сумісне з трансформаторною підстанцією — стіни
будівлі виконані з силікатної цегли, перекриття виконане з залізо!
бетонних плит. Розпочато виконання інженерних  мереж: внутріш!
ньомайданчикової дощової каналізації; зовнішньої  дощової  кана!
лізації; зовнішнього водогону.

Розпочаті роботи з огородження будівельного майданчика, змо!
нтовано 58 залізобетонних плит. На будівельному майданчику зна!
ходяться матеріали, вироби, конструкції, що завезені на майдан!
чик та не використані для будівництва (щебень фр. 20—40, вироби
зі збірного залізобетону).

Будівництво здійснювалось протягом  1991—1996 років.
Ступінь будівельної готовності — 36% .
Відомості про земельну ділянку: 1,6340 га. Питання придбання чи

оренди земельної ділянки, відведеної під забудову об’єкта незавер!
шеного будівництва, покупець вирішує з органами місцевого самовря!
дування після набуття ним права власності на об’єкт приватизації.

Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%) — 202 292,42 грн.
ПДВ — 40 458,49 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 242 750,91

грн.
Умови продажу:
завершення будівництва протягом 5 років; подальше використан!

ня об’єкта визначає покупець; заборона продажу об’єкта незаве!
ршеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, до моменту завершення будівництва, введення його в
експлуатацію та до здійснення покупцем повних розрахунків за при!
дбаний об’єкт; забезпечення дотримання вимог екологічної без!

пеки, охорони навколишнього природного середовища під час до!
будови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта привати!
зації.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації пере!
раховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне відділен!
ня ФДМУ, ідент. код 13578893, банк УДК у Житомирській області,
рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 24 276 грн., що становить 10% від поча!
ткової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача
коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк
УДК у Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО
811039.

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

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні групи

компресорного устаткування, придбаного для
функціонування не завершеного будівництвом

Новоград,Волинського хлібозаводу, що перебуває
на балансі ВАТ  «Новоград,Волинський хлібозавод»

(початкова вартість знижена на 30%)
Hазва об’єкта: група компресорного устаткування, придбаного

для функціонування не завершеного будівництвом Новоград!
Волинського хлібозаводу.

Адреса: 11700, Житомирська обл., м. Новоград!Волинський, вул.
Герцена, 22.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства!балансоутримувача:
00377785, 11700, Житомирська обл., м. Новоград!Волинський, вул.
Радянська, 10.

Призначення об’єкта: забезпечення технологічного циклу  хлі!
бопекарського виробництва.

Перелік устаткування: компресор 2ВМ!2,5!14/9 — 4 шт., 1992 р. в.;
щит управління — 1, 1991 р. в.; масловідділювач 200 НОВ — 1,
1993 р. в.; компресор 2ВД!12/2,5 — 2 шт., 1989 р. в.

Вартість продажу без урахування ПДВ (знижена на 30%) —
17 442,60 грн.

ПДВ  — 3 488,52 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

20 931,12  грн.
Умови продажу:
заборона продажу придбаного невстановленого устаткування

до здійснення покупцем повних розрахунків; покупець зобов’яза!
ний сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою до прива!
тизації невстановленого  устаткування.

Плата за рестрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та ко!
шти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перера!
ховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне відділення
ФДМУ, ідент. код 13578893, банк УДК у Житомирській області, рах.
№ 137183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 2 094 грн., що становить 10 % від поча!
ткової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача
коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк
УДК у Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО
811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв — 13 грудня   2004 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні  за адресою:  Жито!

мирська обл., м. Новоград!Волинський, вул. Герцена, 22.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відді!

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні групи

електротехнічного устаткування, придбаного для
функціонування не завершеного будівництвом

Новоград,Волинського хлібозаводу, що перебуває
на балансі ВАТ  «Новоград,Волинський хлібозавод»

(початкова вартість знижена на 30%)
Hазва об’єкта: група електротехнічного устаткування, придба!

ного для функціонування не завершеного будівництвом Новоград!
Волинського хлібозаводу.

Адреса: 11700, Житомирська обл., м. Новоград!Волинський, вул.
Герцена, 22.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства!балансоутримувача:
00377785, 11700, Житомирська обл., м. Новоград!Волинський, вул.
Радянська, 10.

Призначення об’єкта: забезпечення технологічного циклу  хлі!
бопекарського виробництва.

Перелік устаткування: провід броньований ИВ114 3х95 —
550 м/п, 1992 р. в.; провід броньований ИВ114 3х70 — 940 м/п, 1992
р. в.; шнур освітлювальний — 1,02 км, 1992 р. в.; прилад 43!455
Ш!455 — 4 шт., 1993 р. в.; запобіжний пристрій — 1, 1993 р. в.

Вартість продажу без урахування ПДВ (знижена на 30 %) —
9  928,10 грн.

ПДВ — 1 985,62 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —  11 913,72

грн.
Умови продажу:
заборона продажу придбаного невстановленого устаткування

до здійснення покупцем повних розрахунків; покупець зобов’яза!
ний сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою до прива!
тизації невстановленого устаткування.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації пере!
раховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне відділен!
ня ФДМУ, ідент. код 13578893, банк УДК у Житомирській області,
рах. № 137183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 1 192 грн., що становить 10% від почат!
кової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача
коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк
УДК у Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО
811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв  — 13 грудня   2004 року до
18.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні  за адресою:  Жито!
мирська обл., м. Новоград!Волинський, вул. Герцена, 22.

Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відді!
лення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул. 1 Травня,
20, кімн. 411,  тел.22!76!68, в робочі дні з 9.00 до 18.00.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні групи

хлібопекарського устаткування, придбаного для
функціонування не завершеного будівництвом

Новоград,Волинського хлібозаводу, що перебуває
на балансі ВАТ  «Новоград,Волинський хлібозавод»

(початкова вартість знижена на 30%)
Hазва об’єкта: група хлібопекарського устаткування, придбано!

го для функціонування не завершеного будівництвом Новоград!
Волинського хлібозаводу.

Адреса: 11700, Житомирська обл., м. Новоград!Волинський, вул.
Герцена, 22.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства!балансоутримувача:
00377785, Житомирська обл., м. Новоград!Волинський, вул. Радян!
ська, 10.

Призначення об’єкта: забезпечення технологічного циклу  хлі!
бопекарського виробництва.

Перелік устаткування: нагнітач опари И8 ХТА — 1, 1992 р. в.; на!
гнітач тіста И8 ХТА — 1, 1991 р. в., тістомісильна машина А2!ХТГ — 1,
1991 р. в.; заварочна машина Х32М!300 — 3 шт., 1993 р. в.; агрегат
кінцевого розтоювання ТІ!ХР!2!3120 — 1, 1991 р. в.; силоси для бо!
рошна А2!Х2!Е!160!А — 15 шт.; 1991 р. в.; обладнання для безтар!
ного зберігання борошна — 1, 1993 р. в.; піч хлібопекарська
Г4!ПХЗС!25 — 2, 1992 р. в.; піч хлібопекарська Г4!ТУ!ПХС!50 — 1,
1992 р. в.

Вартість продажу без урахування ПДВ (знижена на 30%) —
47 168,80 грн.

ПДВ — 9 433,76 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

56 602,56   грн.
Умови продажу:
заборона продажу придбаного невстановленого устаткування

до здійснення покупцем повних розрахунків; покупець зобов’яза!
ний сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою до прива!
тизації невстановленого  устаткування.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації пере!
раховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне відділен!
ня ФДМУ, ідент. код 13578893, банк УДК у Житомирській області,
рах. № 137183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 5 661 грн., що становить 10 % від поча!
ткової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача
коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк
УДК у Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО
811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв — 13 грудня 2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні  за адресою:  Жито!

мирська обл., м. Новоград!Волинський, вул. Герцена, 22.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відді!

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні ліфтів та іншого

устаткування, придбаного для функціонування
не завершеного будівництвом Новоград,Волинського

хлібозаводу, що перебуває на балансі
ВАТ «Новоград,Волинський хлібозавод»

(початкова вартість знижена на 30%)
Hазва об’єкта: ліфти та інше  устаткування, придбане для функці!

онування не завершеного будівництвом Новоград!Волинського хлі!
бозаводу.

Адреса: 11700, Житомирська обл., м. Новоград!Волинський, вул.
Герцена, 22.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства!балансоутримувача:
00377785, Житомирська обл., м. Новоград!Волинський, вул. Радян!
ська, 10.

Призначення об’єкта: забезпечення технологічного циклу  хлі!
бопекарського виробництва.

Перелік устаткування: ліфт на 100 кг — 1, 1993 р. в.; машина для
промобладнання — 1, 1992 р. в.; регулятор 21456К80 — 1,
1993 р. в.; клапан ДУ!50 — 17 шт., 1993 р. в.; клапан ПДУ!65 — 69
шт., 1993 р. в.

Вартість продажу без урахування ПДВ (знижена на 30%) —
1 159,90 грн.

ПДВ — 231,98 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

1 391,88    грн.
Умови продажу:
заборона продажу придбаного невстановленого устаткування

до здійснення покупцем повних розрахунків; покупець зобов’яза!
ний сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою до прива!
тизації невстановленого устаткування.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації пере!
раховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне відділен!
ня ФДМУ, ідент. код 13578893, банк УДК у Житомирській області,
рах. № 137183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 140 грн., що становить 10 % від початко!
вої вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача ко!
штів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк УДК у
Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв — 13 грудня  2004 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні  за адресою:  Жито!

мирська обл., м. Новоград!Волинський, вул. Герцена, 22.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відді!

лення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул. 1 Травня,
20, кімн. 411, тел.22!76!68, в робочі дні з 9.00 до 18.00.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні житлового будинку

позиція за генпланом 379 в смт Брусилів
(початкова вартість знижена на 30%)

Hазва об’єкта: житловий будинок за генпланом 379.
Адреса: 12600, Житомирська обл., Брусилівський район, смт Бру!

силів.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства!балансоутримувача:

04011940, Управління капітального будівництва обласної держав!
ної адміністрації, 10014, м. Житомир, майдан Рад, 12.

Склад основних будівель: за проектом загальна площа житлово!
го будинку 88,0 м2. По житловому будинку: стрічковий фундамент
виконаний з бетонних фундаментних блоків. Зовнішні стіни зведені
з керамзитобетонних панелей, кладка внутрішніх стін та зовнішніх
стін веранди — з силікатної цегли. Перегородки на момент обсте!
ження частково зруйновані. Будинок перекритий збірними залізо!
бетонними панелями. Господарський блок відсутній.

Будівництво житлового будинку здійснювалось протягом 1993—
1995 р.

Ступінь будівельної готовності — 20,0%.
Відомості про земельну ділянку під забудову: земельна ділянка

під забудову — 0,12 га. Питання придбання чи оренди земельної
ділянки, відведеної під забудову об’єкта незавершеного будівниц!
тва, покупець вирішує з органами місцевого самоврядування після
набуття ним права власності на об’єкт приватизації.

Вартість продажу без урахування ПДВ (знижена на 30%) —
1 813,16 грн.

ПДВ — 362,64 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

2 175,80  грн.
Умови продажу:
завершення будівництва протягом 5 років; збереження первіс!

ного призначення; заборона продажу об’єкта незавершеного
будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’!
єкт, до моменту завершення будівництва, введення його в екс!
плуатацію та до здійснення покупцем повних розрахунків за при!
дбаний об’єкт; забезпечення дотримання вимог екологічної без!
пеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта при!
ватизації.

До житлового будинку інженерні комунікації не підведені.
Засоби платежу — грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. та

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

Грошові кошти в розмірі 218 грн., що становить 10% від почат!
кової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок одержувача
коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк
УДК у Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО
811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв — 13 грудня  2004 року до 18.00.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Житомир,

вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22!76!68.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відді!

лення ФДМУ по Житомирській області, м. Житомир, вул. 1 Травня,
20, кімн. 411, тел.22!76!68, в робочі дні з 9.00 до 18.00.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні житлових будинків

в с. Осівці Брусилівського району
Hазва об’єкта: житловий будинок за генпланом 36.
Адреса: 12606, Житомирська обл., Брусилівський район, с. Осів!

ці.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа житлово!

го будинку 68 м2. По житловому будинку: стрічковий фундамент ви!
конаний з бетонних фундаментних блоків, зовнішні та внутрішні сті!
ни зведені з керамічної цегли, майже повністю демонтовані. Роботи
з спорудження господарського блоку не виконувались.

Ступінь будівельної готовності — 40,0%.
Вартість продажу без урахування ПДВ — 263,52 грн.
ПДВ — 52,70 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —  316,22

грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості продажу об’!

єкта — 32 грн.
Hазва об’єкта: житловий будинок за генпланом 95.
Адреса: 12606, Житомирська обл., Брусилівський район,

с. Осівці.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа житло!

вого будинку 52 м2. По житловому будинку: фундамент викона!
ний з бетонних фундаментних блоків, зовнішні та внутрішні сті!
ни, що зведені з керамічної та силікатної цегли, частково демон!
товані. Перекриття з залізобетонних панелей виконане повніс!
тю. Викладені два фронтони. Влаштований дах та покрівля з аз!
бестоцементних листів. Штукатурка зовнішніх та внутрішніх стін
дуже пошкоджена. По господарському блоку: цегляна будівля по!
крита азбестоцементними листами. Встановлені дверні та вікон!
ні блоки. Льох з залізобетонних конструкцій перекритий та обва!
лований.

Ступінь будівельної готовності — 67,0%.
Вартість продажу без урахування ПДВ — 979,0 грн.
ПДВ — 195,80 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

1 174,80  грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості продажу об’!

єкта — 118 грн.
Будівництво житлових будинків здійснювалось протягом 1991—

1995 рр.
Умови продажу:
розібрати об’єкт та впорядкувати земельну ділянку протягом од!

ного року після підписання акта приймання!передачі; заборона
продажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної  ділян!
ки, на якій розташований цей об’єкт, на термін розбирання та до
моменту здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний
об’єкт; забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки, охо!
рони навколишнього природного середовища під час розбирання;
забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки, охорони на!
вколишнього природного середовища під час добудови та подаль!
шого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.

Код за ЄДРПОУ, адреса балансоутримувача: 04011940, Управ!
ління капітального будівництва обласної державної адміністрації,
10014, м. Житомир, майдан Рад, 12.

До житлового будинку позиція за генпланом 95 підведені інжене!
рні комунікації.

Відомості про земельну ділянку під забудову: земельна ділянка
0,25 га. Питання придбання чи оренди земельної ділянки, відведе!
ної під забудову об’єкта незавершеного будівництва, покупець ви!
рішує з органами місцевого самоврядування після набуття ним пра!
ва власності на об’єкт приватизації.

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

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

Грошові кошти, що становить 10% від початкової вартості об’єк!
та, перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк УДК у Житомирській об!
ласті, рах. № 37314013000010, МФО 811039.

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

Кінцевий термiн прийняття заяв — 13 грудня  2004 року до 18.00.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Житомир,

вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22!76!68.
Служба з органiзацiї та проведення аукціону: Регіональне відді!

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

ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання пожежних
та водозабірних резервуарів та насосної фабрики

верхнього спортивного трикотажу
Hазва об’єкта: пожежні та водозабірні резервуари та насосна фа!

брики верхнього спортивного трикотажу вул. Ходорівська, 6, м. Н.
Розділ (об’єкт знаходиться  на балансі «Дирекції по будівництву фа!
брики верхнього спортивного трикотажу» у м. Н. Розділ).

Місцезнаходження: вул. Ходарівська, 6, м. Н. Розділ, Львівська об!
ласть.

Відомості про об’єкт: будівля насосної перекрита повністю, але
конструкція зазнала значних пошкоджень, підземна частина зато!
плена, внаслідок чого фундамент частково просів, що призвело до
деформації стін, через відсутність покрівлі плити перекриття поча!
ли руйнуватися. Будівельний об’єм — 236 м3, площа — 49,9 м2, ви!
сота приміщень — 3,6 м, площа забудови — 61,4 м2. Підвали зато!
плені водою, де змонтовані насоси. До складу насосної станції вхо!
дять два насоси, насоси знаходяться в непридатному для подаль!
шої експлуатації стані, які не можуть бути використані для продажу
не інакше як металобрухт та запчастини, фізичний знос визнача!
ється на рівні 97,5%.

Два пожежні резервуари об’ємом по 250 м3, стіни та днище вико!
нані з монолітного залізобетону, перекриття — з ребристих залізо!
бетонних плит, гідроізоляція не виконана, резервуари не обваль!
цьовані, місткість — до 300 м3.

Два водозабірні резервуари об’ємом по 73 м3. Одна зі споруд не
має перекриття, друга — перекрита тільки двома плитами. Не ви!
конана зовнішня гідроізоляція та обвальцювання.

Питання відведення, купівлі або довгострокової оренди земель!
ної ділянки під об’єктом вирішується новим власником за встанов!
леним законом порядком після підписання договору купівлі!
продажу.

Загальна площа забудови: розраховані на об’єм в 1 000 м3.
Ступінь будівельної готовності: 37%.
Умови продажу:
дотримання вимог щодо збереження охорони навколишнього се!

редовища згідно з чинним законодавством; провести розбирання
об’єкта протягом одного року; заборона продажу об’єкта до вико!
нання умов договору купівлі!продажу; у випадку відмови перемож!
ця аукціону від підписання договору купівлі!продажу об’єкта в 5!ден!
ний термін від дня затвердження протоколу аукціону, сплачується
штраф у розмірі 20% від кінцевої ціни продажу ОНБ.

Вартість без урахування ПДВ — 2 489 грн.
ПДВ — 497,80 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта: 2 986,80 грн.
Грошові кошти в розмірі 298,68 грн., що становить 10% від почат!

кової вартості об’єкта приватизації, вносяться на розрахунковий ра!
хунок № 37310009000186, одержувач коштів: Регіональне відділен!
ня ФДМУ по Львівській області, код за ЗКПО 20823070; банк одер!
жувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. вноситься на розрахун!
ковий рахунок № 37180500900001, одержувач коштів: Регіональне
відділення ФДМУ по Львівській області, код 20823070; банк одер!
жувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.

Заяви приймаються протягом 27 днів з моменту публікації інфор!
мації у «Відомостях приватизації».

Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публікації ін,
формації у «Відомостях приватизації» об 11.00 за адресою: м.
Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 2,й поверх, кімн. 40.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Львівська область,
м. Н. Розділ, вул. Ходорівська, 6.

Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул. Січо!
вих Стрільців, 40, тел. 72!49!10.

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні  об’єкта державної власності —

дитячого садка на 140 місць (під розбирання)
Hазва об’єкта: дитячий садок на 140 місць.
Місцерозташування: м. Полтава, вул. Агітаційна, 26.
Балансоутримувач: ВАТ «Полтавський завод газорозрядних

ламп» (код за ЄДРПОУ 05758463).
Відомості про об’єкт та земельну ділянку: об’єкт являє собою

цегляну будівлю складної прямокутної форми розміром в плані
53,0х32,5 метрів. Початок будівництва — грудень 1998 року, дата
припинення не встановлена. Ступінь будівельної готовності —
40%, роботи по консервації не здійснювались. Під впливом приро!
дних факторів відбулося руйнування цегли, просадка фундамен!
тів. Мають місце значні тріщини стін. Значна частка залізобетон!
них елементів має руйнування фактурного слою, оголення арма!
каркасу, що призвело до його корозії. Має місце обрушення окре!

мих плит перекриття. Розібрані внутрішні перегородки, демонто!
вана значна частина панелей покриття. Відсутні перемички в про!
різах стін. Цегляна кладка в прорізах несучих стін провисла, утво!
рюючи очевидну дугу. Стан об’єкта аварійний. Інформація по зе!
мельній ділянці в архівах Полтавського управління земельних ре!
сурсів відсутня.

Умови продажу:
розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в належ!

ний стан протягом двох років після укладання договору купівлі!
продажу з додержанням правил техніки безпеки та санітарно!
екологічних норм, передбачених чинним законодавством України;
здати земельну ділянку місцевим органам самоврядування з доде!
ржанням умов здачі, якщо покупець відмовляється від права при!
дбання земельної ділянки; покупець, за бажанням, може придбати
земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, тільки під забудову;
забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на якій він роз!
ташований, на термін розбирання об’єкта та здійснення повних роз!
рахунків за придбаний об’єкт.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 29 600,00 грн.
ПДВ — 5 920,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

35 520,00 грн.
Засоби платежу — грошові кошти.
Грошові кошти у розмірі 3 552,00 грн., що становить 10% початко!

вої вартості об’єкта приватизації, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ
по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержува!
ча: УДК у Полтавській області, МФО 831019, р/р №
37310005000259.

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

Термін прийняття заяв — до 6 грудня 2004 року включно за адре!
сою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409.

Аукціон буде проведено 10 грудня 2004 року об 11.00 за ад,
ресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 43.

Ознайомитися  з об’єктом можна за місцем його розташуван!
ня.

Служба з організації та проведення аукціону за адресою: 36020,
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 409, тел. 56!35!55, факс (0532)
50!15!13, Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.

СУМСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні одноквартирного

житлового будинку № 1 (під розбирання)
Код за ЄДРПОУ: 00386726.
Hазва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Сумсько!

Степанівське», 42304, Сумський р!н, смт Степанівка, вул. Комсомо!
льська, 35.

Адреса об’єкта: 42326, Сумський р!н, с. Степаненкове.
По об’єкту виконано: стрічкові монолітні фундаменти з цегляним

цоколем; стіни та перегородки — піноблочні стінові панелі (32 шт.);
прибудова з керамічної цегли; перекриття — з/б плити (7 шт.), піно!
блочні плити (8 шт.); покрівля з азбестоцементних листів (90 шт.) по
дерев’яних балках. Підлога, віконні та дверні блоки відсутні, опоря!
джувальні роботи не виконувались.

Ступінь будівельної готовності: 30%.
Площа забудови: 94 м2.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 5 450 грн., ПДВ

— 1 090 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

6 540 грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом одного року з моменту переходу права власності на

об’єкт до покупця розібрати об’єкт та привести будівельний май!
данчик в належний стан відповідно до вимог чинного законодав!
ства з охорони навколишнього середовища; забезпечення ви!
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища
під час розбирання; у разі придбання земельної ділянки, на якій
розташований об’єкт, використовувати її тільки під забудову; у
разі відмови від права придбання земельної ділянки здати її ор!
ганам місцевого самоврядування; питання переоформлення до!
кументів на право користування земельною ділянкою вирішуєть!
ся новим власником самостійно в порядку, встановленому чин!
ним законодавством; забороняється подальше відчуження об’!
єкта на термін розбирання.

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

Грошові кошти в розмірі 654,0 грн., що становить 10% від початко!
вої вартості об’єкта приватизації, 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 — 6 грудня 2004 року.
Аукціон буде проведено 10 грудня 2004 року об 11.00 за ад,

ресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4,й поверх, Регіональ,
не відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

одноквартирного житлового будинку № 2 (під розбирання)
Код за ЄДРПОУ: 00386726.
Hазва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 2.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Сумсько!

Степанівське», 42304, Сумський р!н, смт Степанівка, вул. Комсомо!
льська, 35.

Адреса об’єкта: 42326, Сумський р!н, с. Степаненкове.
По об’єкту виконано: стрічкові монолітні фундаменти з цегляним

цоколем; стіни та перегородки — піноблочні стінові панелі (32 шт.);
прибудова з керамічної цегли (частково розібрана); перекриття —
з/б плити (7 шт.), піноблочні плити (8 шт.). Підлога, віконні та дверні
блоки відсутні, опоряджувальні роботи не виконувались.
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Ступінь будівельної готовності: 25%.
Площа забудови: 94 м2.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 4 400 грн., ПДВ

— 880 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

5 280 грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом одного року з моменту переходу права власності на

об’єкт до покупця розібрати об’єкт та привести будівельний май!
данчик в належний стан відповідно до вимог чинного законодав!
ства з охорони навколишнього середовища; забезпечення ви!
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища
під час розбирання; у разі придбання земельної ділянки, на якій
розташований об’єкт, використовувати її тільки під забудову; у
разі відмови від права придбання земельної ділянки здати її ор!
ганам місцевого самоврядування; питання переоформлення до!
кументів на право користування земельною ділянкою вирішуєть!
ся новим власником самостійно в порядку, встановленому чин!
ним законодавством; забороняється подальше відчуження об’!
єкта на термін розбирання.

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

Грошові кошти в розмірі 528,0 грн., що становить 10% від початко!
вої вартості об’єкта приватизації, 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 — 6 грудня 2004 року.
Аукціон буде проведено 10 грудня 2004 року об 11.00 за ад,

ресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4,й поверх, Регіональ,
не відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

одноквартирного житлового будинку № 3 (під розбирання)
Код за ЄДРПОУ: 00386726.
Hазва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 3.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Сумсько!

Степанівське», 42304, Сумський р!н, смт Степанівка, вул. Комсомо!
льська, 35.

Адреса об’єкта: 42326, Сумський р!н, с. Степаненкове.
По об’єкту виконано: стрічкові монолітні фундаменти з цегляним

цоколем; стіни та перегородки — піноблочні стінові панелі (32 шт.);
прибудова з керамічної цегли; перекриття — з/б плити (7 шт.), піно!
блочні плити (8 шт.); покрівля з азбестоцеметних листів (90 шт.) по
дерев’яних балках. Підлога, віконні та дверні блоки відсутні, опоря!
джувальні роботи не виконувались.

Ступінь будівельної готовності: 25%.
Площа забудови: 94 м2.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 4 400 грн., ПДВ

— 880 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

5 280 грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом одного року з моменту переходу права власності на

об’єкт до покупця розібрати об’єкт та привести будівельний май!
данчик в належний стан відповідно до вимог чинного законодав!
ства з охорони навколишнього середовища; забезпечення ви!
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища
під час розбирання; у разі придбання земельної ділянки, на якій
розташований об’єкт, використовувати її тільки під забудову; у
разі відмови від права придбання земельної ділянки здати її ор!
ганам місцевого самоврядування; питання переоформлення до!
кументів на право користування земельною ділянкою вирішуєть!
ся новим власником самостійно в порядку, встановленому чин!
ним законодавством; забороняється подальше відчуження об’!
єкта на термін розбирання.

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

Грошові кошти в розмірі 528,0 грн., що становить 10% від початко!
вої вартості об’єкта приватизації, 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 — 6 грудня 2004 року.
Аукціон буде проведено 10 грудня 2004 року об 11.00 за ад,

ресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4,й поверх, Регіональ,
не відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні спортивного комплексу

(зі зниженням вартості на 29,6%)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — спортивний

комплекс.
Адреса: 29019, м. Хмельницький, вул. Щербакова, 12/2.
Балансоутримувач: ВАТ «Завод «Строммашина», м. Хмельниць!

кий, пр. Миру, 42.
Характеристика об’єкта: виконано частину фундаментів та двох

стін, стіни цегляні – середня висота 2 м від цоколя.
Будівництво здійснювалось протягом 1991 року.
Ступінь будівельної готовності — 8%.
Земельна ділянка окремо не відведена.
Проектно!кошторисна та виконавча документація на об’єкт не!

завершеного будівництва відсутня.
Вартість об’єкта — 13 333,3 грн., ПДВ — 2 666,7 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ –

16 000 грн.

Умови продажу:
добудова об’єкта протягом п’яти років без збереження перві!

сного призначення; забезпечення санітарних та екологічних
норм експлуатації об’єкта; заборона продажу об’єкта до мо!
менту завершення будівництва та введення його в експлуата!
цію; оформлення документації на право землекористування
здійснюється покупцем в установленому законодавством по!
рядку; відшкодування витрат, пов’язаних з підготовкою об’єкта
до приватизації.

Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився від під!
писання протоколу аукціону або договору купівлі!продажу, грошові
кошти в розмірі 1 600 грн., що становить 10% від початкової вартості
продажу об’єкта, не повертаються.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кош!
ти.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час розра!
хунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються до Регіо!
нального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02898152, на р/р № 37189500900001 в банку УДК у Хмель!
ницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти в розмірі 1 600 грн., що становить 10% від початко!
вої вартості об’єкта приватизації, перераховуються до Регіональ!
ного відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хмельницькій об!
ласті, м. Хмельницький, МФО 815013.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні — до 17 грудня
2004 року включно.

Аукціон буде проведено 21 грудня  2004 року об 11.00 за ад,
ресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел. (3822)
3!35!80.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді!
лення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Собо!
рна, 75, тел.79!56!16.

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні адміністративного
приміщення районної податкової інспекції

(державна власність)
Код за ЗКПО: 21367437.
Адреса: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Кірова, 23.
Призначення об’єкта: адміністративне приміщення.
Загальний ступінь будівельної готовності — 5%.
Склад основних об’єктів: об’єкт знаходиться в центрі смт Лися!

нка. Початок будівництва об’єкта — 1995 рік. Будівля запроекто!
вана триповерховою цегляною з підвалом. Незавершене будівни!
цтво адміністративного приміщення являє собою одноповерхову
цегляну будівлю з підвалом. Будівля має форму прямокутника роз!
мірами 20,6 м х 18,5 м. Площа забудови — 341 м2. Виконані роботи
з влаштування: фундаментів, стін підвалу, перекриття над підва!
лом, сходових клітин в підвал, частково стін будівлі на рівні першо!
го поверху.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви!
ділена.

Умови продажу:
можлива зміна профілю об’єкта; протягом одного року з моме!

нту нотаріального посвідчення договору  купівлі!продажу здійсни!
ти відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’!
єкт приватизації; завершити будівництво у нормативні строки, пе!
редбачені проектно!кошторисною документацією, але не пізні!
ше п’яти років з моменту нотаріального посвідчення договору ку!
півлі!продажу; не відчужувати об’єкт до  завершення  будівництва
та введення його в експлуатацію; до завершення будівництва об’!
єкта дотримуватись нормативних актів з питань охорони праці,
санітарії та охорони навколишнього середовища; питання  кори!
стування, оренди або викупу земельної ділянки вирішується но!
вим власником самостійно в порядку, встановленому чинним за!
конодавством.

Вартість продажу без урахування ПДВ — 92 600 грн., ПДВ —
18 520 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
111 120 грн.

Грошові кошти в розмірі 11 112 грн., що становить 10% 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 у розмірі 17 грн. та кошти під час роз!
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37184006000007  в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по  Черкаській області.

Термін прийняття заяв — до 6 грудня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 10 грудня 2004 року об 11.00 за ад,

ресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз!

ташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кош!

ти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді!

лення ФДМУ по Черкаській області, адреса: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 185, кімн. 445, тел.: 37!30!90, 45!75!29, час робо!
ти з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні адміністративного приміщення

районної податкової інспекції (державна власність)
Код за ЗКПО: 21367259.
Адреса: 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Леніна, 37.
Призначення об’єкта: адміністративне приміщення.
Загальний ступінь будівельної готовності — 12%.
Склад основних об’єктів: об’єкт знаходиться в центральній час!

тині міста Жашків. Початок будівництва об’єкта — 1995 рік. Будівля
запроектована триповерховою цегляною з підвалом. Незаверше!
не будівництво адміністративного приміщення являє собою одно!
поверхову цегляну будівлю з підвалом. Площа забудови – 430 м2.
Виконані роботи з влаштування фундаментів, стін підвалу, стін пер!
шого та частково другого поверху, плити перекриття над підвалом
та над першим поверхом.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка виділена окре!
мо площею 0,10 га.

Умови продажу:
можлива зміна профілю об’єкта; протягом одного року з моме!

нту нотаріального посвідчення договору  купівлі!продажу здійсни!
ти відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’!
єкт приватизації; завершити будівництво у нормативні строки, пе!
редбачені проектно!кошторисною документацією, але не пізні!
ше п’яти років з моменту нотаріального посвідчення договору ку!
півлі!продажу; не відчужувати об’єкт до  завершення  будівництва
та введення його в експлуатацію; до завершення будівництва об’!
єкта дотримуватись нормативних актів з питань охорони праці,
санітарії та охорони навколишнього середовища; питання  кори!
стування, оренди або викупу земельної ділянки вирішується но!
вим власником самостійно в порядку, встановленому чинним за!
конодавством.

Вартість продажу без урахування ПДВ — 157 400 грн., ПДВ —
31 480 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 188 880
грн.

Грошові кошти в розмірі 18 888 грн., що становить 10% 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 у розмірі 17 грн. та кошти під час роз!
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37184006000007  в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код
21368158, одержувач — РВ ФДМУ по  Черкаській області.

Термін прийняття заяв — до 6 грудня 2004 року включно.
Аукціон буде проведено 10 грудня 2004 року об 11.00 за ад,

ресою регіонального відділення.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз!

ташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб — грошові кош!

ти.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді!

лення ФДМУ по Черкаській області, адреса: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 185, кімн. 445, тел.: 37!30!90, 45!75!29, час робо!
ти з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота

житлового будинку, позиція за генпланом 51,
в с. Малинівка Брусилівського району

Назва об’єкта: житловий будинок, позиція за генпланом  51.
Адреса: 12634,  Житомирська область, Брусилівський район, с.

Малинівка.
Код за ЄДРПОУ, адреса балансоутримувача: 04011940,  Управ!

ління капітального будівництва обласної державної адміністрації,
10014, м. Житомир, майдан Рад, 12.

Склад основних будівель: за проектом загальна площа житлово!
го будинку 52,0 м2. По житловому будинку стрічковий фундамент
виконаний з бетонних фундаментних блоків. Зовнішні стіни зведені
з силікатної цегли, внутрішні стіни виконані з силікатної цегли, на
момент обстеження майже розібрані. Перегородки відсутні. Буди!
нок повністю перекритий збірними залізобетонними панелями. Ви!
кладений один фронтон з силікатної цегли, на даху встановлена
консоль із залізобетону. По господарському блоку зовнішні стіни з
силікатної та керамічної цегли, виконані перекриття із залізобетон!
них панелей та покрівля з азбестоцементних листів, встановлені
віконні та дверні блоки.

Будівництво здійснювалось протягом  1992—1998 рр.
Ступінь будівельної готовності —  65,0%.
Відомості про земельну ділянку під забудову: земельна ділянка

під забудову 0,3 га.
Питання придбання чи оренди земельної ділянки, відведеної під

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

Вартість продажу без урахування ПДВ: 14 786,42 грн.
ПДВ — 20%: 2 957,28 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

17 743,70   грн.
Умови продажу:
завершення будівництва протягом 5 років; збереження первіс!

ного призначення; заборона продажу об’єкта незавершеного
будівництва та земельної ділянки, на якій розташований  цей об’!
єкт, до моменту завершення будівництва, введення його в екс!
плуатацію та до здійснення покупцем повних розрахунків за при!
дбаний об’єкт; забезпечення дотримання вимог екологічної без!
пеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта при!
ватизації.

Вздовж вулиці, де розташований житловий будинок, проходять
лінії електропередач, газопостачання, водопостачання. До житло!
вого будинку інженерні комунікації не підведені.

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

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

Грошові кошти в розмірі 1 775 грн., що становить 10% від початко!
вої вартості продажу об’єкта, перераховуються на рахунок одер!
жувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк УДК у Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО
811039.

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

Кінцевий термін прийняття заяв  —  13 грудня  2004 року до 18.00.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Житомир,

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

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



12 листопада 2004 року № 44(332)16
А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294,33,13

ЗАКАРПАТСЬКА   ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота не

завершеного будівництвом свинарника, повернутого
за рішенням суду в державну власність

Назва об’єкта: свинарник, повернутий за рішенням суду в держа!
вну власність.

Адреса: Закарпатська обл., смт Перечин, вул. Промислова, 5.
Призначення об’єкта:  утримання та вирощування свиней.
Відомості про об’єкт та ступінь будівельної готовності: свинар!

ник являє собою одноповерхову цегляну будівлю. Фундамент — збі!
рні залізобетонні плити; стіни та перегородки цегляні; дах двоска!
тний; матеріал даху – залізобетонні балки, панелі, бітумна стяжка;
покрівля — хвилясті азбестоцементні листи; підлога бетонна; вікон!
не та дверне заповнення відсутнє; інженерні мережі відсутні. Оздо!
блення зовнішнє та внутрішнє виконано цементною штукатуркою
та вапняним розчином. Матеріали, вироби, конструкції та устатку!
вання на об’єкті відсутні.

Початок будівництва — жовтень 1992р., припинення будівницт!
ва — березень 1993р., ступінь  будівельної готовності — 79%. Об’!
єкт розташовано на території ВАТ «Перечинський Агрокомплекс».
Площа забудови об’єкта — 599,0 м2. Питання землекористування
покупець вирішує самостійно згідно з чинним  законодавством.

Вартість  продажу об’єкта без урахування ПДВ — 18 007,00 грн.,
ПДВ — 3 601,40 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
21 608,40 грн.

Умови продажу:
 подальше використання об’єкта  визначає покупець; завершен!

ня будівництва; заборона продажу об’єкта до моменту завершен!
ня будівництва та введення його в експлуатацію; забезпечення  ви!
конання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього при!
родного середовища під час добудови та подальшого введення в
експлуатацію об’єкта приватизації.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час

розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37187010000173 в УДК у Закарпатській області, одержувач: РВ
ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.

 Грошові кошти в розмірі 2 160,84 грн., що становить  10% від по!
чаткової вартості об’єкта приватизації, 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 закін!
чується за 3 дні до проведення аукціону.

Аукціон буде проведено  через 30 днів після опублікування ці,
єї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адре,
сою:  Закарпатська область,  м. Ужгород, вул.  Собранецька, 60.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська об!
ласть, смт Перечин, вул. Промислова, 5.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відді!
лення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужгород, вул. Со!
бранецька, 60, кімн. 316, телефони для довідок: (03122) 3!53!21,
3!71!93.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота

об’єктів незавершеного будівництва
Назва об’єкта: невстановлене устаткування та обладнання,

придбане для об’єкта незавершеного будівництва — Експери,
ментальної фабрики спортивного інвентаря, м. Сколе (с. Дуби,
но), Львівська область.

№ пор. Назва обладнання, марка, рік випуску Кількість, шт.

1. Манометр МТС�711,1992 1
2. Градирні ККТ�9, 1990 2
3. Шафа упр.котл. 230/3,1991 1
4. Шафа упр. котл. 230/4,1991 1
5. Шафа упр. котл. 230/5,1991 1
6. Ящик БВП�1, 1991 3
7. Машина КУ�002, 1991 1
8. Візок накопичувальний ТНШ1, 1991 4
9. Транспортер ТУ�01, 1991 1

10. Візок накопичувальний РМНК�3, 1991 1
11. Конвеєр КПП�1, 1993 1
12. Пристрій для клею УКК1, 1991 1
13. Пристрій для транспортування рулонів УПП�2, 1991 7
14. Пристрій для передачі напівфабрикатів УПП�4, 1991 1
15. Пристрій для транспортування рулонів УТ�22, 1991 5
16. Пристрій для транспортування рулонів УГК�1, 1991 10
17. Пристрій захисний для перероблення клею УВК�1, 1991 3
18. Пристрій для передачі напівфабрикатівУПП�2, 1991 6
19. Пристрій для намазування деталей РМНК�5, 1991 1
20. Пристрій для намазування клею РМНК�3, 1991 2
21. Щити автоматичні, 1997 3
22. Конвеєр подачі готової продукції КПП�1, 1991 1
23. Зварювальний апарат ВД�306, 1991 1
24. Ліфт вантажний 427, 1993 1
25. Машина швейна 330�80, 1994 5
26. Машина швейна 3823кл, 1994 3
27. Машина швейна 1022м, 1994 2
28. Машина швейна СПР�1м, 1995 2
29. Прес МГП�2У, 1993 2
30. Кран�штабелятор, 1995 1
31. Прес ПГТП�45, 1995 1
32. Прес ПКТ�16�0, 1993 1
33. Машина розкрійна АСГ�13, 1995 1
34. Машина МФКТ, 1993 1
35. Компресор ПКСК�1, 1995 2
36. Ел. двигун 11кВт/980об., 1995 1
37. Ел. двигун 4АМ 5,5 кВт/1000об., 1995 1
38. Ел. двигун 5кВт/1000об., 1994 3
39. Стартер ВОС�220, 1990 150
40. Стартер СК�220, 1995 194
41. Лампи люмінесцентні ЛБ�40, 1995 80
42. Запірна арматура 12б2бк, 1996 10
43. Термометр ТГ2С�711, 1991 1
44. Пристрій для транспортування рулонів УТР�2, 1993 4
45. Манометр МТП�100, 1991 1

Обладнання знаходиться на балансі дирекції по будівництву Екс!
периментальної фабрики спортивного інвентаря, адреса дирекції:
м. Сколе, вул. Данила Галицького, 52, ЗКПО 04864239.

Місцезнаходження обладнання: с. Дубино,  Сколівський район,
Львівська область.

Умови продажу:
подальше використання за власним визначенням покупця;
передача невстановленого обладнання покупцеві здійснюється

після сплати повної вартості;
у місячний термін з моменту підписання акта приймання!передачі

покупець зобов’язаний вивезти придбане обладнання.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 55 880,47 грн.,

ПДВ — 11 176,09 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням  ПДВ —

67 056,56 грн.
Грошові кошти в розмірі 6 705,65 грн., що становить 10%  від поча!

ткової вартості об’єкта приватизації,  вносяться на рахунок №
37310009000186, одержувач коштів: Регіональне відділення  ФДМУ
по Львівській області, код 20823070; банк одержувача — УДК у Львів!
ській області, МФО  825014.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 гривень та кошти під час роз!
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахун!
ковий рахунок № 37180500900001, одержувач коштів: Регіональне
відділення ФДМУ по Львівській області, код 20823070; банк одер!
жувача — УДК у Львівській області, МФО  825014.

Заяви приймаються протягом 27 днів з моменту публікації інфор!
мації у «Відомостях приватизації».

Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публікації ін,
формації у «Відомостях приватизації» об 11.00 за адресою: м.
Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 2,й поверх, кімн. 40.

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

Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул. Січо!
вих Стрільців, 3, 2!й поверх, кімн. 40, тел./факс 72!49!10.

Назва об’єкта: лопатинська лісопильна дільниця (балансоут!
римувач  ДАП «Львівські авіалінії», адреса: 79000, м. Львів, Аеропорт
ЦА, код за ЗКПО 01130644).

Місцезнаходження: смт Лопатин, Радехівський район, Львівська
область.

Відомості про технічний стан об’єкта: об’єкт складається з буді!
влі деревообробного цеху (пилорама) та гаражів з навісом, огоро!
жа цегляна суцільна.

Пилорама являє собою одноповерхову цегляну будівлю розміра!
ми в осях 9,0 х 21,0 м, висотою 4,2 м. Виконано фундамент з бетон!
них блоків, цегляні стіни в 1,5 цегли, металево!дерев’яні ферми та
шиферна покрівля, підлога бетонна. Оштукатурення внутрішніх стін
та фасаду не виконано. Віконні та дверні прорізи відсутні. Електро!
проводка та електроприлади відсутні. Виконано фундамент під об!
ладнання. Загальна площа пилорами 165 м2.

Гаражі — одноповерхова будівля Г!подібної форми розмірами
в осях 30х6,26+16,3х6,26 м. Виконано фундаменти, стіни та пе!
регородки цегляні, залізобетонні перекриття з ребристих та пу!
стотілих плит та дерев’яне перекриття, шиферна покрівля, бе!
тонна основа під підлогу, частково виконано оштукатурення стін
та встановлено дверні та віконні прорізи на 50%. Частково про!
ведена електропроводка. Висота будівлі 3 м. Загальна площа
гаражів 211,4 м2.

Навіс — відкрита споруда з цегляної стіни товщиною в одну цеглу
та металевих колон на бетонній основі. Покрівля шиферна по дере!
в’яних брусках. Розміри — 4,6х20,0 м. Стіни неоштукатурені. Висо!
та 2,2 м. Земляна основа. Площа навісу 92 м2.

Цегляна огорожа — з червоної цегли товщиною 25 см, довжи!
ною 150 м та висотою 2 м, фундамент бетонний. Зруйнована на
20%.

Земельна ділянка: питання земельної ділянки вирішується новим
власником за встановленим законом порядком після підписання до!
говору купівлі!продажу.

Площа земельної ділянки — 4,1 га.
Ступінь будівельної готовності: ~  65%.
Умови продажу:
дотримання вимог щодо збереження охорони навколишнього се!

редовища згідно з чинним законодавством;
завершення будівництва  без збереження первісного призначен!

ня об’єкта протягом п’яти років з моменту укладення договору купі!
влі!продажу;

заборона продажу об’єкта до завершення будівництва та вве!
дення його в експлуатацію;

у випадку відмови переможця аукціону від підписання договору
купівлі!продажу об’єкта в 5!денний термін з дня затвердження про!
токолу аукціону, сплачується штраф в розмірі 20 відсотків від кінце!
вої ціни продажу ОНБ.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ —  36 756 грн.,
ПДВ — 7 351,2 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням  ПДВ —
44 107,2 грн.

Грошові кошти в розмірі 4 410,72 грн., що становить 10%  від поча!
ткової вартості об’єкта приватизації,  вносяться на рахунок №
37310009000186, одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ
по Львівській області, код за ЗКПО 20823070; банк одержувача –
УДК у Львівській області, МФО  825014.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 гривень вноситься на роз!
рахунковий рахунок № 37180500900001, одержувач коштів: Регіо!
нальне відділення ФДМУ по Львівській області, код за ЗКПО
20823070; банк одержувача — УДК у Львівській області, МФО
825014.

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються кошти.
Заяви приймаються протягом 27 днів з моменту публікації інфор!

мації у «Відомостях приватизації».
Аукціон відбудеться через 30 днів з моменту публікації ін,

формації у «Відомостях приватизації» об 11.00 за адресою: м.
Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 2,й поверх, кімн. 40.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування.
Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул. Січо!

вих Стрільців, 3, 2!й поверх, кімн. 40, тел./факс 72!49!10.

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про приватизацію об’єктів  державної власності шляхом

продажу на аукціоні за методом зниження ціни лота
Назва об’єкта: 12,квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Щорс, вул. Архітектур!

на, 17б.
Характеристика об’єкта: розмір об’єкта 40х12м. Виконано під!

вальне приміщення 2,4м з бетонних блоків та цегляна кладка пер!
шого поверху. Другий поверх частково перекритий залізобетонни!
ми плитами. Ступінь будівельної готовності — 25%.

Вартість продажу об’єкта без урахування податку на додану ва!
ртість — 25 081 грн.; податок на додану вартість —  5 016,2 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
30 097,2 грн.

Умови продажу:
під розбирання, демонтаж об’єкта, проведення рекультивації зе!

млі до 01.02.06, передача по акту приймання!передачі органу міс!
цевого самоврядування та забезпечення вимог екологічної безпе!
ки, охорони навколишнього природного середовища під час роз!
бирання об’єкта; розстрочка платежу згідно з чинним законодав!
ством.

Застава: грошові кошти в розмірі  3 010 грн.
Назва об’єкта:  газова котельня.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ніжинський р!н, с. Світа!

нок, вул. К. Готвальда, 19б.
Характеристика об’єкта: виконана будівля 40х15х6 м з кераміч!

ної цегли перекрита залізобетонними плитами та вкрита шифером.
Частково змонтований котел та обладнання. Змонтована підзем!
на бетонна ємність розміром 12х8 м, глибиною 4 м та частково пе!
рекрита залізобетонними плитами. Ступінь будівельної готовності
— 20%.

Вартість продажу об’єкта  без урахування ПДВ  — 14 014 грн.
Податок на додану вартість — 2 802,8 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

16 816,8 грн.
Умови продажу:
засоби платежу — грошові кошти;
під добудову протягом двох років після підписання договору купі!

влі!продажу, без збереження основного профілю;
протягом року з моменту підписання договору купівлі!продажу

оформити право забудовника на об’єкт та виготовити проектну до!
кументацію на  закінчення будівництва;

заборона продажу до моменту завершення будівництва та вве!
дення в експлуатацію, забезпечення вимог екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища під час добудови
об’єкта;

розстрочка платежу згідно з чинним законодавством.
Застава: 1 682 грн.
Застава: грошові кошти, що становить 10% від початкової варто!

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв —  7 лютого 2005 року.
Аукціон відбудеться  11 лютого  2005 р. об 11.00 за адре,

сою: м. Чернігів, вул. Київська, 14а.
Додаткову інформацію по об’єктах можна отримати в Регіональ!

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

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності,

що підлягають приватизації
(наказ ФДМУ від 29.10.2004 № 2315)

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Склад, ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин» (Міністерство

аграрної політики України), м. Феодосія, вул. Самаріної, 19.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Терапевтичний корпус, Одеська залізниця (Міністерство транс!

порту та зв’язку України), Кіровоградська обл., ст. Помічна, пров.
Чехова.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
176!квартирний житловий будинок, Одеська залізниця (Міністер!

ство транспорту та зв’язку України), Черкаська обл., м. Сміла, вул.
Б. Хмельницького,

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ФДМУ
Департамент продажу ЦМК та активів підприємств

Незавершена реконструкція комплексу стадіону «Локомотив»,
Одеська залізниця (Міністерство транспорту та зв’язку України), м.
Одеса, вул. Генерала Цвітаєва.

Інформацію Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропет!
ровський області про повторний продаж на аукціоні (під роз!
бирання) об’єкта незавершеного будівництва плодоовоче,
вої бази місткістю 5 тис. т (з урахуванням знижки на 30%),
опубліковану в газеті «ВП» від 06.10.2004 № 39(327), слід чи&
тати:

«Аукціон відбудеться 8 листопада 2004 року о 10.00
за адресою: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4/213,
тел. 29,61,17».

Далі за текстом.

Інформаційне повідомлення Регіонального відділення
ФДМУ по Дніпропетровський області про повторний продаж
на аукціоні 12–14,поверхового 64,квартирного житлово,
го будинку (знижка на 30%), опублікованому в газеті «ВП»
від 06.10.2004 № 39(327), слід читати під рубрикою «Пропо�
нуються до продажу».
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Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  в ПФТС та філіях
ì. Êè¿â, ÏÔÒÑ.  Àóêö³îíí³ òîðãè 17.12.2004

13987597 ВАТ «РІВНЕНСЬКА АВІА�
КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛ�АВІА»
(ДОД.)

00236062 ВАТ «КАМ
,
ЯНЕЦЬ�ПО�

ДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ»* (ДОД.)

Місце проведення торгів:  ПФТС, 01133, м.Київ, вул. Щорса, 31 (5,й поверх), телефони для довідок: 252,92,09, 252,88,08. Дата проведення торгів: 17.12.2004. Початок
торгів: 11.00—14.00. Позначка «Б» вказує на бездокументарну форму випуску акцій.  Позначкою «С» відмічені пакети акцій ВАТ, що входять до переліку стратегічно важливих
підприємств. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

33004, РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,
РІВНЕНСЬКИЙ Р�Н, С.В. ОМЕ�
ЛЯНА, ВУЛ. АВІАТОРІВ, 1

32300,ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.
КАМ

,
ЯНЕЦЬ�ПОДІЛЬСЬКИЙ,

ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1А

Кіль�
кість
пра�
ців�

ників,
чол.

Сукупний
обсяг

реалізації,
(за остан�
ній фін.
рік), грн.

1

2

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

№
пор.

Статут
ний

фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Назва продукції,
що виробляється

%
до
СФ

Земе�
льна

ділян�
ка,
га

Пакет
акцій,
шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

Заборго�
ваність
дебітор�

ська,
грн.

Балансо�
вий

прибуток,
грн.

Знос
ОФ,
%

Фор�
ма
ви�
пус�
ку

акцій

Ознака
моно�
поліста
та ст.
важ�

ливого

Б — 5908400,00 1,000 1031514 17,46 10,2 01.07.2004 111 48317300 90,16 44600 1303900 444800 2176700 5032500 6879300

Д С 114030,00 0,250 27269 5,98 19,0 01.07.2004 36 7700700 73,56 �49700 1256400 1832600 434900 968400 7319300

Сукупна
вартість
активів,

(за останній
фін. рік),

грн.

Заборго�
ваність

кредитор�
ська,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

грн.

ТРАНСПОРТНА АВІАЦІЯ, ЗАС�
ТОСУВАННЯ АВІАЦІЇ В ГАЛУ�
ЗЯХ ЕКОНОМІКИ; ТЕХОБСЛУ�
ГОВУВАННЯ
ПЛУГИ, КУЛЬТИВАТОРИ

*  Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 25.08.2004 справа №13/220�Б порушено провадження у справі
про банкрутство боржника ВАТ «Кам,янець�Подільськсільмаш».

Фонд державного майна України повідомляє
На Східно!Українській філії ЗАТ «Українська фондова біржа» відбулась зміна контактних телефонних номерів.
Для довідок щодо участі у торгах з продажу пакетів акцій ВАТ, що належать державі та підлягають приватизації, слід звертатися за

тел.: (0572) 28!23!23, (057) 714!00!02, (057) 714!00!04.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ,  т. 296,34,30

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïîâòîðíèé ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ
÷åðåç Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 14.12.2004

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïîâòîðíèé ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ
÷åðåç Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 15.12.2004
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Кредитор�
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ваність,

грн.

Почат�
кова
ціна
акції,
грн.

№
пор.

Код за ЄДРПОУ
та назва підприємства

Статутний
фонд,
грн.

Дата
надання
інфор�
мації

Вартість
основних
фондів,

грн.

Знос
ОФ,
%

Балан�
совий

прибуток,
грн.

Обсяг
вироб�
ництва,

 грн.

Назва продукції,
що виробляється

% до
СФ

Земельна
ділянка,

га

Пакет
акцій,

шт.

Номі�
нал,
грн.

Адреса

ÐÂ ÔÄÌÓ ïî Êè¿âñüê³é îáëàñò³
Êè¿âñüêà ô³ë³ÿ ÄÀÊ «ÍÌÀÖ» — Êè¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð, ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîòêàöüêà, 42, òåë. 552-72-55

Вартість
активів,

грн.

1

2

1354131 ВАТ «ПМК 19»

904463 ВАТ «ТАРАЩАРАЙАГРО�
ПОСТАЧ»

08600, КИЇВСЬКА ОБЛ.,  М. ВАСИЛЬКІВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 51

09500, КИЇВСЬКА ОБЛ., ТАРАЩАНСЬКИЙ Р�Н, М. ТА�
РАЩА, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 57

774112,00 0,250 0,180 831717 26,860 41583 01.07.2004 215 1571300 66,10 13300 1076800 459100 1812600 1017600

496182,00 0,250 0,180 159136 8,018 4,08 01.10.2004 33 330000 88,30 0 174100 170300 713100 21000

БУДІВНИЦТВО ОБ
,
ЄКТІВ

ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОС�
ПОДАРСТВА
ПОСТАЧАННЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 290,16,12

Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 24.02.2004 № 10&36&2402 редакція приймає електронною поштою   (journal@spfu.kiev.ua)
щосереди до

15.00 на публікацію в газеті «Відомості приватизації» інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, в якому зазначаються:
вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист; прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та телефон виконавця; електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше вищезазначеного терміну, будуть опубліковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у паперовому вигляді залишаються в регіональному відділенні.

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим

про оголошення конкурсу  з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до

проведення  незалежної оцінки об’єкта
Об’єкт комунальної власності: приміщення колишньо!

го лазне!прального комбінату.
Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Сім!

феропольський район, с. Мирне, вул. Білова, 26а.

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі
документи:

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 май!
на; копії посвідчення  про підвищення кваліфікації оцінювачів; пись!
мові згоди оцінювачів, яких  буде додатково залучено претенден!
том 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
Фондом державного майна України, інформацію про прете!
ндента (документ, у якому зазначаються  відомості про пре!
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис!
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штат!
ному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оці!
нки майна, у тому числі подібного майна тощо); конкурсну
пропозицію щодо  вартості виконання робіт, калькуляції ви!
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну  вико!
нання  робіт (у календарних днях) — подають в запечатаному
конверті; один конверт  із зазначеною  адресою  учасника
конкурсу.

Конкурсна документація  подається в запечатаному кон!
верті  з описом підтвердних документів, що  містяться в
конверті.

Конкурс відбудеться 24 листопада 2004 року  о 10.00
у Фонді майна  Автономної Республіки Крим за адре,
сою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська,17.

Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодст!
ва Фонду майна Автономної Республіки Крим  до 17 листопа!
да 2004 року  за тією ж адресою, кабінет 7, телефон/факс
для довідок (0652) 27!02!86.
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Адреса

ÐÂ ÔÄÌÓ ïî Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³
Òåðíîï³ëüñüêà ô³ë³ÿ ÄÀÊ «ÍÌÀÖ», 46002, ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Ñ. Áàíäåðè, 34, òåë. (0352) 25-17-58

Вартість
активів,

грн.

1 855919 ВАТ «ПЛОДОРОЗСАДНИК
« СКАЛА�ПОДІЛЬСЬКИЙ»*

48720, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., БОРЩІВСЬКИЙ Р�Н,
СМТ СКАЛА�ПОДІЛЬСЬКА, ВУЛ. КУПЧИНСЬКОГО, 13

445964,00 0,250 0,250 613416 34,387 840 01.10.2004 103 9672000 54,83 62000 90000 319000 5436000 1210000 ВИРОЩУВАННЯ ПЛО�
ДІВ, ЯГІД  ТА  ВИНОГРАДУ

*  Для придбання пакета акцій зазнеченого ВАТ необхідно отримати згоду Антимонопольного комітету України

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 15.12.2004
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Адреса

ÐÂ ÔÄÌÓ ïî Êè¿âñüê³é îáëàñò³
Êè¿âñüêà ô³ë³ÿ ÄÀÊ «ÍÌÀÖ» — Êè¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð, ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîòêàöüêà, 42, òåë. 552-72-55

Вартість
активів,

грн.

1 904730 ВАТ «ПОДІЛЬСЬКИЙ
РАЙПОСТАЧ»

07024, КИЇВСЬКА ОБЛ., ПОЛІСЬКИЙ Р�Н, С. РАДИНКА 377462,00 0,250 0,250 739828 49,000 0,8 01.10.2004 35 678300 77,65 �50000 335100 312400 573000 52000 МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧ�
НОГО ПОСТАЧАННЯ
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
ІНФОРМАЦІЯ

представництва Фонду майна Автономної Республіки
Крим у м. Феодосії про оголошення конкурсу з відбору

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єкта

Назва об’єкта: майно Автономної Республіки Крим, що зна!
ходилось на балансі госпрозрахункової будівельної ділянки
«Морська», що входило до складу тресту «Перекопхімбуд», що
складається з 6 будівельних вагончиків, 2  зварювальних апа!
ратів, теодоліту, ємності для цементу, бадді, силової шафи.

Мета оцінки: повернення у власність АРК і наступна прива!
тизація.

Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Судак,
с. Морське, вул. Виноградна, 6, ТОВ «Чорноморське».

Залишкова балансова вартість станом на 1997 р. — 77 061 грн.
Термін виконання робіт — 7 днів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; ко!

пію установчого документа претендента; копії кваліфіка!
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі і будуть залучені до виконання незалежної оцінки;
письмові згоди оцінювачів, які будуть залучені додатково
для виконання робіт з незалежної оцінки і підписання звіту
про оцінку майна, завірені їх особистими підписами; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре!
тенденту Фондом державного майна України; інформацію
про претендента (документ, у якому зазначаються відомо!
сті про претендента: досвід проведення незалежної оцінки
державного майна під час приватизації, кваліфікація та
особистий досвід  роботи  оцінювачів, які працюють у шта!
тному складі і додатково залучаються для здійснення не!
залежної оцінки  подібного майна); конкурсні пропозиції
щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат і термі!
ну виконання робіт (у календарних днях) подаються в запе!
чатаному вигляді; один конверт із зазначенням адреси уча!
сника конкурсу.

Конкурсна документація  подається в запечатаному конве!
рті з описом документів, що знаходяться в конверті.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікуван,
ня інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у
представництві Фонду майна  Автономної Республіки
Крим у м. Феодосії.

Прийняття заяв припиняється за 4 дні до дати проведення
конкурсу.

Довідки за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Фео!
досія, пр. Леніна, 4, представництво Фонду майна Автоном!
ної Республіки Крим у м. Феодосії, тел. (262) 241!04.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які  будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів

1.Об’єкт державної власності гр. А — цілісний майновий
комплекс малого державного підприємства «Лаванда»
за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 53.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу юри!
дичною особою ТОВ «Сардонікс В».

Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич!

ним обліком: 1 будівля, 14 одиниць обладнання.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на

01.10.2004: 132 244,46 грн.
2. Об’єкт державної власності гр. А — виробнича будівля

загальною площею 2 152,3 м2 (колишня будівля клубу,
їдальні), що знаходиться на балансі ВАТ «Вінницький елект!
ротехнічний завод», за адресою: м. Вінниця, просп. Коцю!
бинського, 43.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу з ком!
пенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень, здійс!
нених за рахунок власних коштів, за час оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Балансова залишкова вартість  станом на 01.03.2004:

269 570 грн.
3. Об’єкт державної власності гр. А — будівля їдальні № 6

загальною площею 257,62 м2, що знаходиться на балансі
Котовського державного торговельно!виробничого підпри!
ємства робітничого постачання Одеської області, за адре!
сою: Вінницька обл., Томашпільський р!н, смт Вапнярка, вул.
Привокзальна, 9.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.

Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Балансова залишкова вартість  станом на 01.09.2004:

12 031,97 грн.
4. Об’єкт комунальної власності гр. А — прибудоване при,

міщення в терапевтичному корпусі центральної район,
ної лікарні загальною площею 111,2 м2, що знаходиться
на балансі Барської центральної районної лікарні, за адре!
сою: Вінницька обл., м. Бар, вул. Р. Люксембург, 34.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу орен!
дарем — юридичною особою ТОВ «Конвалія» з компенса!
цією орендарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених
за рахунок власних коштів за час оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Балансова залишкова вартість  станом на 30.09.2004:

138 513 грн.
5. Об’єкт державної власності гр. А — цілісний майновий

комплекс Мурованокуриловецького державного техно,
комерційного підприємства «Славутич,сервіс» за адре!
сою: Вінницька обл., смт Муровані!Курилівці, вул. Леніна, 66.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.

Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич!

ним обліком: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 111,5 м2.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
30.06.2004: 25 500 грн.

6.  Об’єкт державної власності гр. А — вбудоване нежит,
лове приміщення загальною площею 54,4 м2, що знахо!
диться на балансі ВАТ «Могилів!Подільський машинобудів!
ний завод ім. С. М. Кірова», за адресою: Вінницька обл., м.
Могилів!Подільський, вул. Стависька, 65.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу орен!
дарем з компенсацією орендарю вартості невід’ємних по!
ліпшень, здійснених за рахунок власних коштів за час орен!
ди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Балансова залишкова вартість станом на 01.10.2004:

29 251,15 грн.
7.  Об’єкт державної власності гр. А — вбудоване примі,

щення аптеки загальною площею 493,4 м2, що знахо!
диться на балансі  ВАТ «Могилів!Подільський машинобудів!
ний завод ім. С. М. Кірова», за адресою: Вінницька обл., м.
Могилів!Подільський, вул. Стависька, 65.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу юри!
дичною особою ТОВ «Поділля!Фарм».

Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Балансова залишкова вартість основних засобів (станом

на 21.03.2002 — 203 084 грн.
8 .  Об’єкт державної власності  — група інвентарних об’,

єктів у складі: столярний цех (літ. Є) загальною площею
47,5 м2; кладова ПММ (літ. Й) загальною площею 5,4 м2; гара!
жні бокси з коморою (літ. Л) загальною площею 101,5 м2; май!
стерня (літ. Р) загальною площею 144,6 м2; вбиральня; пар!
кан, що знаходяться на балансі  ВАТ «Козятинхліб», за адре!
сою: Вінницька обл., м. Козятин, вул. Червоноармійська, 72.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.

Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
9.  Об’єкт соціальної сфери — лазня, що знаходиться на

балансі  ВАТ «Вапнярський комбінат хлібопродуктів», за ад!
ресою: Вінницька обл., Томашпільський р!н, смт Вапнярка,
вул. Гагаріна, 6.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні.

Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич!

ним обліком: 1 будівля, 3 одиниці обладнання.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на

31.08.2003 — 18 683 грн.
Претендентам на участь у конкурсі подати до конкурсної

комісії документацію в запечатаному конверті з описом під&
твердних документів, що містяться в конверті. До підтверд&
них документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії документів, що під!
тверджують кваліфікацію оцінювачів, які працюють у штат!
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва!
чів, яких буде додатково залучено претендентом до прове!
дення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія серти!
фіката суб’єкта оціночної діяльності,  виданого претенденту
Фондом державного майна; інформація про претендента (до!
кумент, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатко!
во залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечата!
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико!
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро!
біт, та терміну виконання робіт (у календарних днях). Регіона!
льне відділення ФДМУ по Вінницькій області розглядатиме
лише такі конкурсні пропозиції претендентів, в яких термін
виконання робіт відповідає вимогам Методики оцінки май!
на, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі
не допускається, конкурсні документи претендентів, яких не
допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем ко!
місії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу
засідання комісії. Претендент має право відкликати свою за!
яву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це пись!
мово голову комісії.

Конкурс відбудеться  об 11.00 1 грудня 2004 року, за
адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для дові,
док  35,26,31.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіо!
нального відділення до 17.00 25 листопада 2004 року (включ!
но) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки майна

Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення № 69 за!
гальною площею 89,4 м2.

Балансоутримувач: ЗАТ «Кривбасрудбуд».
Адреса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 49, прим. 69.
Мета оцінки — викуп.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від&

ділення конкурсну документацію, яка складається з конкурс&
ної пропозиції і підтвердних документів :

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; ко!
пію установчого документа претендента; копії кваліфікацій!
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу!
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер!
жавного майна України; інформацію про претендента (до!
кумент, який містить відомості про претендента щодо до!
свіду його роботи, кваліфікації та особистого досвіду робо!
ти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до!
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у то!
му числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата!
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико!
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро!
біт та терміну виконання робіт (в календарних днях).

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропо!

зиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт — до
15 календарних днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве!
рті, з описом документів, що в ньому містяться та відміткою
на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль!
ності» до відділу організаційної та кадрової роботи регіона!
льного відділення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Комсомольська, 58, кімн. 205 до 19 листопада 2004 р.

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні
25.11.2004 о 10.00, телефон для довідок 42,85,69.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки  майна,  що підлягає приватизації

(запланована дата оцінки 30.11.04.)
 Об’єкт державної  власності (гр. А) — група інвентарних

об’єктів, які не увійшли до статутного фонду ВАТ «Донець!
кий завод іграшок», у складі: металеві огородження, сходи,
сітки; металеве обладнання; спортивний інвентар; стільці,
столи та інше майно.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

Місцезнаходження  об’єкта: м. Донецьк, вул. Кірова, 90.
Телефон (062)385!39!09.
Об’єкт державної  власності (гр. А) — будівля матеріаль,

ного складу, що знаходиться на балансі Шахтарської дире!
кції з ліквідації шахт ДП «Донвуглереструктуризація».

Мета  проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Шахтарський
район, селищна рада Розівська, поверховий комплекс шахти
«Кіровська».

Балансова залишкова вартість: 2 501,86 грн.
Телефон (062)90!47!80.
Об’єкт комунальної  власності (гр. А) — цілісний майновий

комплекс заводу «Полімер», орендований ТОВ «БУД!ДОН».
Мета  проведення незалежної оцінки: визначення первіс!

ної вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на ау!
кціоні.

Місцезнаходження  об’єкта: м. Донецьк, вул. Перемоги, 1.
Балансова залишкова вартість: 947 128,26 грн.
Телефон (062)333!30!34.
Об’єкт комунальної  власності (гр. А) — вбудоване нежи,

тлове приміщення площею 38,0 м2, що знаходиться на
балансі комунального підприємства «Служба єдиного замо!
вника», м. Зугрес.

Мета  проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

Місцезнаходження  об’єкта: м. Харцизьк, м. Зугрес, вул.
Леніна, 8.

Балансова залишкова вартість: 9 069,84 грн.
Телефони (050) 138!49!44.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до

конкурсної комісії документацію в запечатаному конверті.
До підтвердних документів належать: заява на участь у кон!
курсі за встановленою формою; копія установчого докуме!
нта претендента; копії кваліфікаційних документів оціню!
вачів, які працюють у штатному складі та яких буде залуче!
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май!
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціно!
чної діяльності, виданого претенденту Фондом державно!
го майна України;  інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досві!
ду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці!
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатко!
во залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата!
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико!
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро!
біт, а також терміну виконання робіт.

Конкурс відбудеться о 10.00  25 листопада 2004 року
за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.

Конкурсна документація подається до секретаря комісії не
пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати прове!
дення конкурсу (включно) за адресою: м. Донецьк, вул. Арте!
ма, 97, к.428. Тел. для довідок 335!93!73.

ІНФОРМАЦІЯ
              представництва ФДМУ в м. Донецьку  про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єктів приватизації
1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення  загальною

площею 120,9 м2, що знаходиться на балансі ЖЕО Куйби!
шевського  району, за   адресою:  м. Донецьк, Донецька обл.,
пр. Офіцерський,69г.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

31.10.2004 —  29 092,00 грн.
2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення  загальною

площею  670,1 м2, що знаходиться на балансі ЖЕО Калінін!
ського  району  м. Донецька, за адресою: м. Донецьк, Доне!
цька обл., бульв. Шевченка, 83.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для приватизації шляхом викупу.

Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на

31.10.2004  —  144 456,00 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі  документи:
заяву на участь в конкурсі  за встановленою формою; нота!

ріально посвідчену копію установчого документа претенден!
та; копії  кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю!
ють у штатному складі і будуть залучені до виконання незале!
жної оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копію сер!
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенден!
ту  Фондом державного майна України; інформацію про пре!
тендента  (документ, у якому зазначаються відомості про пре!
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КОНКУРСИ З ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ
тендента; досвід проведення незалежної оцінки державного
майна під час приватизації, кваліфікація і особистий досвід
роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі і додат!
ково залучаються ним для здійснення незалежної оцінки май!
на, у тому числі подібного майна,  тощо ); конкурсні пропози!
ції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат і термі!
ну виконання робіт — подаються  в запечатаному конверті;
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве!
рті з описом підтвердних  документів, що містяться в конве!
рті. Комісією будуть прийняті до розгляду пропозиції щодо
терміну виконання робіт не більше 10 днів.

Конкурс відбудеться о 14.00 через 15 днів після опуб,
лікування цієї інформації в газеті «Відомості приватиза,
ції» за адресою: м. Донецьк, вул. Артема,98, к. 422 у
представництві  Фонду державного майна  України в м.
Донецьку, тел. 335,72,68.

Документи приймаються за вищевказаною адресою . Кін!
цевий термін прийняття документів — за 4 дні до дати про!
ведення конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, яких буде  залучено

до проведення незалежної оцінки об’єктів
1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 175,

176,177,180, 181, 185,186, 192—195, літ. А,5, що орен!
дуються приватним підприємством «Торгпостачінвест».

Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, пр. Мая!
ковського, 20.

Телефон (0612)  33!05!45.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля!

хом викупу.
Площа приміщення: 414,8 м2, виконані поліпшення.
 Первісна балансова  та залишкова вартість приміщень від!

сутня, балансоутримувач — ВАТ «Електрометалургійний за!
вод «Дніпроспецсталь».

Запланована дата оцінки: 31.11.04.
Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю,— немає.
Організаційно!правова форма: державна.
2. Назва об’єкта: кімнати 13, 17—19 нежитлового підва,

льного приміщення № 62, що становлять 7/50 частин
приміщення, літ. А,5.

Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Пра!
вди, 39.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля!
хом продажу на аукціоні.

Площа приміщень : 34,9 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на

01.10.04 — 6 732,31 грн., балансоутримувач —  ВАТ «Запорі!
зький завод феросплавів».

Запланована дата оцінки: 30.11.04.
Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю,—  немає.
Організаційно!правова форма: державна.
 3. Назва об’єкта: теплохід «Полісся,9».
Місцезнаходження об’єкта: 69006, м. Запоріжжя, порт при!

писки.
Телефон (0612) 289!08!34, Дочірнє підприємство «Запорізь!

кий річковий порт» Акціонерної судноплавної компанії «Укр!
річфлот».

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля!
хом продажу на аукціоні.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
01.09.04 — 146 540,99, балансоутримувач —  Дочірнє підпри!
ємство «Запорізький річковий порт» Акціонерної судноплав!
ної компанії «Укррічфлот»

Запланована дата оцінки: 31.11.04.
Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю,— немає.
Організаційно!правова форма: державна.
4. Назва об’єкта: теплохід «Полісся,10».
Місцезнаходження об’єкта: 69006, м. Запоріжжя, порт при!

писки.
Телефон (0612)  289!08!34, Дочірнє підприємство «Запо!

різький річковий порт» Акціонерної судноплавної компанії
«Укррічфлот».

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шля!
хом продажу на аукціоні.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
01.09.04 — 146 561,30, балансоутримувач — Дочірнє підпри!
ємство «Запорізький річковий порт» Акціонерної судноплав!
ної компанії «Укррічфлот».

Запланована дата оцінки: 31.11.04 .
Наявність об’єктів, що містять державну  таємницю,— немає.
Організаційно!правова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май!

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.03 № 1891.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій!
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 25.11.03 № 2100 і зареєстрова!
ного в Міністерстві юстиції України від 19.12.03 № 1194/8515.

Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті до&
кументацію з описом підтвердних документів:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; ко!
пію установчого документа претендента; копії кваліфікацій!
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу!
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом  дер!
жавного майна України; інформацію про претендента (до!
кумент, який містить відомості про претендента, щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат!
ково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо); один конверт із зазначенням
адреси претендента.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата!
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико!
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро!
біт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру – календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального від!

ділу регіонального відділення ФДМУ (кімната 767) до  19.11.04
(включно).

Конкурс відбудеться  24.11.2004 у кімн. 748  о 14,й
годині за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Те,
лефон для довідок 13,50,29.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Івано,Франківській

області про оголошення  конкурсу з відбору
суб’єктів  оціночної діяльності, які будуть залучені

до проведення незалежної оцінки  майна
Назва об’єкта: ЦМК аптека №55 (без будівлі).
Адреса об’єкта: Івано! Франківська обл., Надвірнянський

р!н, с. Делятин, вул.16 Липня, 287.
Мета проведення незалежної оцінки — викуп.
Запланована дата оцінки — 31.10.2004.
Назва об’єкта: автопричіп Д,50, що знаходиться на бала!

нсі ВАТ «Надвірнянське АТП».
Адреса об’єкта: с. Пнів Надвірнянського району.
Мета проведення незалежної оцінки — аукціон.
Претенденти подають до регіонального відділення конкур&

сну документацію. Конкурсна документація подається у за&
печатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії  кваліфікаційних до!
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено  до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко!
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май!
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особи!
стими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяль!
ності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра!
їни; інформація про претендента (документ, який містить ві!
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі!
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза!
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата!
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико!
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро!
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації  про проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться у  регіональному відділенні ФДМУ
23.11.04 за адресою: м. Івано,Франківськ, вул. Січових
Стрільців,15.

Конкурсну документацію слід подавати до загального від!
ділу регіонального відділення до 16.00 19.11.04 за адресою:
м. Івано!Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15,  кімн. 202,
телефон для довідок 55!31!39.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки таких об’єктів
1. Об’єкт комунальної власності — нежитлова будівля (літ.

Р) колишньої центральної лабораторії Київської облас,
ної клінічної лікарні Управління охорони здоров’я обл,
держадміністрації, що знаходиться за адресою: 04107, м.
Київ, вул. Багговутівська, 1.

2. Об’єкт державної власності — приміщення кафе,бару,
що знаходиться на балансі Фастівського державного торго!
во!виробничого підприємства робітничого постачання за ад!
ресою: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Галафеєва, 43.

3. Об’єкт комунальної власності — кінотеатр ім. 50,річчя
ВЛКСМ, що знаходиться на балансі дирекції Бородянської
районної кіновідеомережі, за адресою: 07800, Київська обл.,
Бородянський р!н, смт Бородянка, вул. Леніна, 248.

4. Об’єкт комунальної власності — нежитлове приміщен,
ня, що знаходиться на балансі комунального підприємства
«Будинкоуправління», за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хре!
щатик, 6.

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії
такі документи:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; ко!
пію установчого документа претендента; копії кваліфікацій!
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу!
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер!
жавного майна України; інформацію про претендента (до!
кумент, який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат!
ково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо); один конверт із зазначенням
адреси  учасників конкурсу.

Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповід!
но до калькуляції витрат та терміну виконання робіт пода!
ються у запечатаному конверті.  Пропозиції щодо умов вико!
нання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру — кале!
ндарних днях.

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропо!
зиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт не
більше 10 календарних днів та умови оплати, які передбача!
ють оплату послуг експерта покупцем після продажу об’єкта.

Документи до комісії приймаються протягом десяти днів
(включно) з моменту опублікування інформаційного повідом!
лення, за адресою: м. Київ, пл.  Л. Українки, 1, кімн. 909  (РВ
ФДМУ по Київській обл.)

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів від
дня опублікування інформації  за адресою: м. Київ, пл.
Л. Українки, 1, кімн.909 (Регіональне відділення ФДМУ
по Київській області). Тел. для довідок   296!80!49.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної  оцінки об’єктів приватизації  державної
та комунальної власності  груп А та Д

Державна власність.
Назва об’єкта: приміщення роздягальні площею 14,0

м2, що знаходиться на балансі АТЗТ  «Техносервіс».
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Адреса: Мостиський р!н, м. Судова Вишня, вул. В. Стуса,
16.

Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення  вартості продажу об’єкта на аук!

ціоні.
Назва об’єкта: гаражі (літ. Д, літ. Б), що знаходяться на

балансі ВАТ «Червоноградське шахтопрохідницьке підпри!
ємство».

Адреса: м. Червоноград, вул. Львівська, 79.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта на аук!

ціоні.
Назва об’єкта: пральна машина КП,122, інв. № 5681,

що знаходиться на балансі ВАТ «Веста».
Адреса: м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 67.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта на аук!

ціоні.
Назва об’єкта: пральна машина КП,122, інв. № 6484,

що знаходиться на балансі ВАТ «Веста».
Адреса: м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 67.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом

аукціоні.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 16,0 м2 у

готелі «Смерічка», що знаходиться на балансі ЯДГХП «Сірка».
Адреса: м. Новояворівськ, вул. І. Франка, 1.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом

викупу.
6. Назва об’єкта: ОНБ — житлові будинки, що знаходять!

ся на балансі ВО «Полярон».
Адреса: м. Львів, вул. Угорська.
Спосіб приватизації: конкурс.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта за кон!

курсом.
Комунальна власність.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 174,9

м2.
Адреса: м. Соснівка, вул. Галицька, 7.
Спосіб приватизації: викуп.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом

викупу.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення.
Адреса: м. Жовква, вул. Равська, 15а.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення вартості продажу об’єкта шляхом

викупу.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (від!

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціно!
чної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100); копію установчого документа претендента; копії ква!
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено претендентом до проведення оці!
нки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці!
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом до про!
ведення робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката су!
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; 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, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечата!
ному конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначе!
ний в інформації про проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ
по Львівській області 23 листопада 2004 р. о 12.00 за
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській облас!
ті  до  18.00  18 листопада 2004 р. Телефон для довідок
(0322)72!20!42.

 

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єктів приватизації
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко!

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом  продажу на
аукціоні.

Назва об’єкта: лазня на балансі ВАТ «Заплазський цук,
ровий завод».

Місцезнаходження об’єкта:  66410, Одеська обл., Ананьїв!
ський р!н, с. Жеребкове, вул. Залізнична, 15.

Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсутня.
Організаційно!правова форма — державна.
Термін виконання оцінки —14 днів.
Запланована дата оцінки: 30.11.04.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко!

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом  викупу.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загаль,

ною площею 258,1м2, орендується ПП Присяжним С.А. та
знаходиться на балансі ВАТ «Котовський цукровий завод».

Місцезнаходження об’єкта:  66300, Одеська область, м. Ко!
товськ, вул. Бочковича, 92а.

Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсутня.
Організаційно!правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки: 30.11.04.
3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко!

вої вартості об’єкта, що приватизується шляхом викупу.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
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45,6 м2 і орендується ТОВ «Вереск», та знаходиться на
балансі ВАТ «Пресмаш».

Місцезнаходження об’єкта:  65085, м. Одеса, Тираспольсь!
ке шосе, 18.

Галузь народного господарства: продаж і здавання в найм
нерухомого майна невиробничого призначення.

Кількість основних засобів — 1.
Розмір статутного фонду — відсутній.
Балансова залишкова вартість основних засобів — відсутня.
Організаційно!правова форма — державна.
Термін виконання оцінки — 14 днів.
Запланована дата оцінки: 30.11.04.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв!

ність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єк!
та, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними до!
кументами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер!
жавному реєстрі оцінювачів Фонду державного майна Украї!
ни,  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 підписан!
ня звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у прове!
денні оцінки подібного майна; письмових згод оцінювачів,
яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності
до виконання робіт з оцінки майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата!
ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості вико!
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро!
біт, з проведення конкурсу. Конкурсну документацію слід по!
давати до Регіонального відділення ФДМУ по Одеській об!
ласті  до 25.11.04  за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15,11!й поверх, кімн. 1113.

Конкурс відбудеться 01.12.04.
Довідки за телефонами: 731!50!28, 731!50!39.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській

області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація поліп!
шень орендованого майна та визначення ринкової вартості
орендованого майна, що приватизується шляхом викупу оре!
ндарем, який здійснив невід’ємні поліпшення та ринкової ва!
ртості невід’ємних поліпшень.

Назва об’єкта оцінки:  нежитлові приміщення окремо роз!
ташованої будівлі колишнього клубу (літ. XIII!1) загальною пло!
щею 345,2 м2, яка не увійшла до статутного фонду ВАТ «Завод
залізобетонних конструкцій № 3», знаходиться на балансі і
орендується приватним підприємством «РОФЄЛЬ».

Місцезнаходження об’єкта оцінки:  м. Харків, вул. Достоєв!
ського, 1.

Галузь народного господарства, основні види продукції (по!
слуг), що виробляються: виробництво будівельних деталей
з деревини і плит на дерев’яній основі.

Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення окремо роз!
ташованої будівлі колишнього клубу (літ. XIII!1) загальною пло!
щею 345,2 м2, 1948 рік побудови.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер!
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 01.09.2004: 48 409,37   грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно!правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.10.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну доку&

ментацію в запечатаному конверті з описом підтвердних до&
кументів  (наказ ФДМУ № 2100 від 25.11.2003):

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; ко!
пію установчого документа претендента; копії кваліфікацій!
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу!
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами; копію сертифіката  суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інфор!
мацію 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 тощо), практичний досвід роботи з неза!
лежної оцінки; один конверт із зазначенням адреси учасни!
ка конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата!
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико!
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро!
біт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних  днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі
не допускається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу служ!
бового діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Хар!
ківській області до 23.11.2004 за адресою: 61022, м. Харків,
пл. Свободи, 5, Держпром, 3!й під’їзд, 1!й поверх, кімн. 205.

Конкурс відбудеться 26.11.2004 в Регіональному від,
діленні ФДМУ по Харківській області за адресою: 61022,
м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3,й під’їзд, 5,й
поверх, кімн. 230а, о 15.00.

Тел. для довідок (057) 705!18!59.

ИНФОРМАЦИЯ
Регионального отделения ФГИУ по г. Севастополю

о проведении  конкурса по отбору  субъектов
оценочной деятельности, которые будут привлечены

к проведению независимой оценки  объекта
приватизации

 Цель проведения независимой оценки: определение ры!
ночной  стоимости  объекта приватизации для приватиза!
ции  способом выкупа.

Название объекта приватизации: гараж на 12 боксов с бла!
гоустроенным участком.

Местонахождение  объекта:  г. Севастополь, ул. Стаханов!
цев, 20.

Количество объектов необоротных активов: основные сред!
ства — 1.

Балансовая остаточная стоимость основных средств по со!
стоянию на 01.07.2004: 38 478 грн.

Организационно!правовая форма: государственная.
Запланированная дата оценки:  30.11.2004.
Конечный срок подачи конкурсной документации: за четыре

рабочих дня до объявленной даты  проведения конкурса (вклю!
чительно).

Участникам конкурса необходимо подать в Региональное от&
деление ФГИУ по г. Севастополю следующую конкурсную  до&
кументацию:

заявление на участие в конкурсе установленной формы;
копию уставных документов  претендента; копии  квалифика!
ционных документов оценщиков, работающих в штатном со!
ставе и  которые будут  привлечены  к проведению  оценки  и
подписанию  отчета об оценке имущества; письменные сог!
лашения с оценщиками  ,  которые  будут  дополнительно
привлечены претендентом к  проведению работ по оценке
имущества, заверенные  их личными подписями; копию сер!
тификата субъекта  оценочной деятельности, выданного пре!
тенденту Фондом государственного имущества Украины; ин!
формацию  о претенденте ( документ, который включает све!
дения о претенденте   относительно его опыта работы, ква!
лификации и личного опыта  работы оценщиков, которые
работают  в штатном составе и дополнительно  привлекают!
ся им к независимой оценке  имущества, в том числе анало!
гичного имущества).

Конкурсное предложение претендента подается в за!
печатанном конверте и должно включать предложения о
стоимости выполнения работ, калькуляции затрат, свя!
занных  с выполнением работ, а также сроков выполнения
работ.

Квалификационные требования: без ограничений.
Конкурс состоится  через 15 дней после публикации дан,

ного объявления в газете «Відомості приватизації» в 9.30
по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, 6, каб. 15.

Конкурсная комиссия  находится  по адресу: г. Севасто!
поль, пл. Восставших, 6, каб. 15.

Телефон для справок ( 0692) 55!94!40.

Представництво Фонду майна  Автономної Республіки
Крим у мм. Саки, Євпаторія, Роздольненському і

Сакському районах інформує про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть

залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації

Лазня!пральня, Роздольненський район, с. Аврора, вул.
Прибережна, 15а. Переможець — суб’єкт підприємницької
діяльності Соловйов Н. А.;

лазня, Роздольненський район, с. Славне, вул. Хмельни!
цька, 2. Переможець — приватне підприємство «Експерт&В»;

об’єкт незавершеного будівництва — школа на 33 класи, м.
Саки, вул. Санаторна. Переможець — підприємство «КРИМ&
ЕКСПЕРТ», м. Сімферополь;

будівля магазину, Роздольненський район, с. Слов’янське,
пр. Шкільний, 7. Переможець — ЗАТ «Республіканський на&
вчальний центр».

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки державного  майна

у Вінницькій області
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної дія!

льності, які будуть залучені до проведення незалежних оці!
нок об’єктів державної власності, визнано:

по автомобілю ЗІЛ 131 Н (спеціальний) МРМ!М!1, реєст!
раційний № 3229 ВІА з причепом  ТАП 3755, реєстраційний
№ 1688 ВИ, що знаходяться  на балансі ВАТ «Вінницьке АТП!
10554», за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 6 — ТОВ
фірма  «Медінтеграція» ЛТД, м. Вінниця;

автомобілю ЗІЛ 131 Н (спеціальний) МРМ!М!1, реєстра!
ційний № 3230 ВІА з причепом  ТАП 3739, реєстраційний №
1689 ВИ, що знаходяться  на балансі ВАТ «Вінницьке АТП!
10554», за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 6 – ТОВ
фірма  «Медінтеграція» ЛТД, м. Вінниця;

автомобілю ЗІЛ 131 Н (спеціальний) МРМ!М!1, реєстра!
ційний № 3231 ВІА,  що знаходиться  на балансі ВАТ «Вінни!
цьке АТП!10554», за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича,
6 — ТОВ фірма  «Медінтеграція» ЛТД,  м. Вінниця;

споруді свинарника з обладнанням загальною площею
1 041,1 м2, (інв. № 104400), що знаходиться на балансі ДП
«Державне підприємство «Вінницький завод «Кристал», за
адресою: Вінницька обл., Вінницький р!н, с. Комарів — ТОВ
«Подільська експертна компанія»,  м. Вінниця;

будівлі колишнього дитячого садка з підвалом, сараєм,
пральнею, що знаходяться на балансі ВАТ «Кирнасівський
цукровий завод», за адресою: Вінницька обл., Тульчинський
р!н, смт Кирнасівка, вул. Калабаніна, 8  — ТОВ  «Центр експе&
ртиз та бізнесу  «Капітал&Інвест», м. Вінниця;

нежитловій будівлі загальною площею 135,6 м2, що знахо!
диться на балансі КП «Хмільницька житлово!експлуатаційна
контора», за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Пуш!
кіна, 34  —  СПД Петричко Л.В., м. Вінниця;

незавершеному будівництву районної ветеринарної стан!
ції з лабораторією обласного управління ветеринарної ме!
дицини,  за адресою: Вінницька обл., смт Тиврів — ТОВ «По&
дільська експертна компанія», м. Вінниця.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській

області про підсумки конкурсів з відбору суб,єктів
оціночної діяльності, які залучені до проведення

незалежної оцінки майна
По об’єктам оцінки переможцем конкурсу визнано:
автомобіль ЗІЛ 157К спеціальний (ПАРМ), держ. № 63!05

ДНК, 1970 р. в.;
автомобіль ЗІЛ 157К спеціальний (ПАРМ), держ. № 63!04

ДНК, 1970 р. в.;
автомобіль ЗІЛ 157К спеціальний (ПАРМ), держ. № 63!03

ДНК, 1970 р. в.;
електростанція тип АБ!2!230!М1, що розташовані за адре!

сою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова,10 — ТОВ «Інвест&Кривбас&
Експерт»;

будівлі та споруди магазину № 13, що розташовані за ад!
ресою: м. Апостолове, вул. Вокзальна, 68 — Придніпровську
державну академію будівництва та архітектури;

нежитлове приміщення (магазин № 43), що розташоване
за адресою: Криворізький р!н, ст. Мусіївка, вул. Суворова,
4а,— Придніпровську державну академію будівництва та ар&
хітектури;

об’єкт соціальної сфери (група Ж) — туристична база «Че!
рьомушка», що розташована за адресою: Криворізький р!н, с.
Мар’янівка, вул. Пляжна, 8,— ТОВ «Оціночна фірма «Погляд»;

будівлі та споруди ресторану «Червона калина», що розта!
шовані за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 9б,—
ТОВ «Інвест&Кривбас&Експерт»;

об‘єкт соціальної сфери (група Ж) – їдальня № 9, що роз!
ташована за адресою: м. Кривий Ріг, проммайдан ВАТ «Пів!
денний ГЗК»,— ТОВ ЕВК «Днепро&Эко».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації, що відбувся

26 жовтня 2004 року
1. Назва об’єкта: вбудовані напівпідвальні приміщення пло!

щею 200,4 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Одеський за!
вод радіально!свердлильних верстатів». Місцезнаходження
об’єкта: 65039, м.Одеса, вул. Середньофонтанська,47/51.

Переможцем конкурсу визнано  ТОВ «Регіональне агентст&
во з розвитку економіки».

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення лазні пло!
щею 42,9 м2 на балансі КСП «Кіровська птахофабрика». Міс!
цезнаходження об’єкта:  67520, Одеська область, Комінтер!
нівський р!н., с. Кірове.

 Переможцем конкурсу визнано  ТОВ «ЕОС».
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею

88,53 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Завод скловиро!
бів». Місцезнаходження об’єкта:  65085, м. Одеса, Тирасполь!
ське шосе, 25.

Переможцем конкурсу визнано  СПД Стефанович І.О.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною

площею 137,6 м2 і орендується ПП Присяжною О.С., та знахо!
диться на балансі ВАТ «Котовський ЗБВ».

Місцезнаходження об’єкта:  66300, Одеська область, м. Ко!
товськ, проспект Перемоги, 21.

Переможцем конкурсу визнано  СПД Гродзенчик А. Б.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною

площею 49,2 м2 і орендується ПП Солодовниковим А. Г., та
знаходиться на балансі ВАТ «Котовський ЗБВ». Місцезнахо!
дження об’єкта:  66300, Одеська область, м. Котовськ, про!
спект Перемоги, 21.

 Переможцем конкурсу визнано СПД Гродзенчик А.Б.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею

212,0 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Одеський завод
«Центролит». Місцезнаходження об’єкта:  65069, м. Одеса,
вул. Героїв Сталінграду,62.

 Конкурс не відбувся.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 54,2

м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Одеський завод «Цент!
ролит».

Місцезнаходження об’єкта:  65069, м. Одеса, вул. Героїв
Сталінграду, 62.

Конкурс не відбувся.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею

152,5 м2, що знаходяться на балансі ВАТ «Одеський завод
«Центролит».

Місцезнаходження об’єкта: 65069, м. Одеса, вул. Героїв Ста!
лінграду, 62.

Конкурс не відбувся.
9. Назва об’єкта оцінки: будівля складу,  що знаходиться на

балансі Державного підприємства «Ресторан станції Ко!
товськ».

Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., м. Котовськ, вул.
Леніна, 2а.

Переможцем конкурсу визнано ПП «Булат».
10. Назва об’єкта оцінки: кіоск №3, у тому числі: сарай,

вбиральня,  що знаходиться на балансі Державного підпри!
ємства «Ресторан станції Котовськ».

Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., м. Котовськ, вул.
Леніна, 2а.

Переможцем конкурсу визнано ПП «Булат».
11. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення кафе «Лада»

загальною площею 231,4 м2 з обладнанням,  що знаходиться
на балансі Державного підприємства «Ресторан станції Ко!
товськ».

Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., м. Котовськ, вул.
50 років Жовтня, 196.

Переможцем конкурсу визнано ПП «Булат».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбувся в Регіональному відділенні

ФДМУ по Тернопільській області 21.10.2004
Переможцем конкурсу по незавершеному будівництву 60!

квартирного житлового будинку Управління експлуатації фо!
ндів, розквартирування військ та капітального будівництва
військ Протиповітряної оборони Збройних Сил України (вій!
ськова частина А!1206), що знаходиться за адресою: вул.
Гастелло, 43, м. Борщів Тернопільської області та з визначен!
ня вартості державної частки, що передається до статутного
фонду товариства з обмеженою відповідальністю «Проба»,
що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 51, м. Підгайці,
Тернопільської області, визнано ТОКП «Експерт».

ІНФОРМАЦІЯ
Хмельницької міської ради про результати конкурсу з

відбору суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів
господарювання, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єктів приватизації
Переможцями конкурсу, який відбувся 15 жовтня 2004 ро!

ку, визнано товариство з обмеженою відповідальністю «Тво&
рчо&виробниче об’єднання «Орфей» для проведення неза!
лежної оцінки окремого індивідуально визначеного майна —
нежитлового приміщення загальною площею 2 676,4 м2 в бу!
динку № 16 по вул. Проскурівській в м. Хмельницькому;

товариство з обмеженою відповідальністю «Поділля&
Експерт» для проведення незалежної оцінки окремого інди!
відуально визначеного майна — нежитлового приміщення за!
гальною площею 260,2 м2 в будівлі  № 2 по вул. Кам’янецькій
в м. Хмельницькому.
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ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені для: визначен,
ня ринкової вартості державної частки розміром 50% у
статутному фонді ТОВ «Лисойл» (статутний фонд това,
риства 34,6 грн.) для проведення її продажу за грошові
кошти

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки
майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів Украї&
ни від 10.12.2003 № 1891.

Державна частка розміром 50% у статутному фонді това!
риства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвес!
тиціями за участю українського капіталу «Лисойл».

Місцезнаходження: 93100, Луганська область, м. Лиси!
чанськ, вул. Сєверодонецька, 62, тел. (06451) 2!19!30.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості державної частки розміром 50% у статутному фонді
ТОВ «Лисойл» (статутний фонд товариства 34,6 грн.) для про!
ведення її продажу за грошові кошти.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич!
ним обліком, шт.:

основних засобів — 148,
нематеріальних активів — 2.
Балансова залишкова вартість станом на 30.09.04, тис. грн.:
основних засобів — 1 178;
нематеріальних активів — 2,7.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Організаційно!правова форма: товариство з обмеженою

відповідальністю.
Дата оцінки: 31.10.2004.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май!

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій!
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фо!
нду державного майна України 25.11.2003 № 2100 і зареє!
строваного Міністерством юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наяв!
ність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки
об’єкта, що має підтверджуватися чинними кваліфікацій!
ними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєст!
рацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпо!
відно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 19.12.01 № 2355 і за!
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.01 за
№ 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у про!
веденні оцінки майна, зокрема, подібного майна; переліку
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особис!
того досвіду у проведенні оцінки  подібного майна; письмо!
вої згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єк!
том оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки май!
на; у разі необхідності — спеціального дозволу на прова!
дження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, ви!
даного суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допу!
сків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із
суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оці!
ночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єк!
тів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону Укра!
їни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціно!
чну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відпо!
відають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду держав&
ного майна України конкурсну документацію, яка склада&

ється з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі (за встановленою формою);
копія установчого документа претендента; копії кваліфіка!
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному скла!
ді, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписан!
ня звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення ро!
біт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що
працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оці!
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом держав!
ного майна України; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оціню!
вачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запеча!
таному конверті і має містити пропозицію щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан!
ням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не ви!
значений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального від!
ділу Фонду державного майна України (вул. Кутузова , 18/9,
кімната 504) до 18.00 18 листопада 2004 року.

Конкурсна документація подається в запечатаному конве!
рті з описом підтвердних документів, що містяться в конве!
рті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності». Перепустки до за!
гального відділу Фонду державного майна України вида!
ються по вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для
довідок 200!36!36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна Укра,
їни 24 листопада 2004 року.

Військова частина А0155
оголошує конкурс на право укладення договорів

оренди військового майна (згідно з наказом
Фонду державного майна України і Міністерства

оборони України від 26.07.2000 № 1549/241
«Про затвердження Порядку та умов проведення

конкурсів на право укладення договорів
оренди військового майна»)

Назва об’єкта: комплексний тренажер льотчика (до лі!
таків Іл!76, Іл!78) КТС!32 1991 року випуску.

Місцезнаходження: військова частина А2488, м. Ми!
колаїв. Відпрацьований термін експлуатації — 12 років.

Розмір річної орендної плати — не менше 5% від вар&
тості об’єкта оренди, з урахуванням індексу інфляції. Орі!
єнтовна вартість об’єкта — 860 тис. грн.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта: згідно з
правилами експлуатації.

Кінцевий термін прийняття заяв — 30 днів з дня публі!
кації об’яви.

Адреса військової частини А0155: 21007, м. Вінниця, вул.
Червоноармійська, 105. Тел. для довідок (0432) 21!93!74,
тел./факс (0432) 21!94!30.

Військова частина А 0615 Департаменту
ресурсного забезпечення Міністерства оборони
України проводить конкурс на право укладення

договорів оренди нерухомого військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить кон!

курс: військова частина А 0615 Департаменту ресурсного
забезпечення Міністерства оборони України, адреса: 03126,
м. Київ, пр. Відрадний, 38в.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові при!
міщення: склад — 360 м2 (1968 року побудови); КПП — 74 м2

(1974 року побудови); майстерня — 400 м2 (1961 року побу!
дови); цех — 609 м2 (1992 року побудови) у місті Києві по
вул. Бориспільській 15, військове містечко № 159.

Основні вимоги до умов використання об’єкта:
виконання експертної оцінки майна за рахунок коштів орен!

даря; використання нежитлових приміщень під офіс та схови!
ща; компенсація орендодавцю коштів у розмірі частини пода!
тку за землю, за орендоване майно; виконання ремонту орен!
дованого майна за рахунок власних коштів орендаря.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по за!
вершенню місячного строку з моменту опублікування об’яви.

Телефон для довідок (044) 497!71!98.

ІІ НАУКОВО,ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В РИНКОВИХ УМОВАХ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНИХ

НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ  УКРАЇНИ ДО 2011 РОКУ»

Мета проведення конференції полягає в узагальненні су!
часних тенденцій соціально!економічного розвитку Украї!
ни та світового досвіду управління економікою в ринкових
умовах; оцінці позитивних та негативних чинників щодо за!
безпечення високих темпів економічного зростання; визна!
ченні пріоритетів щодо інноваційно!інвестиційного забез!
печення розвитку економіки, механізмів грошово!
кредитного регулювання, соціального захисту, мотивації
становлення потужного середнього класу та розбудови Укра!
їни як держави!лідера.

У межах конференції  передбачається проведен,
ня круглих столів з проблем тематики конферен,
ції:

вдосконалення державного управління економікою;

роль профспілок у вирішенні соціально!економіч!
них проблем сьогодення;

лідери економіки: як ними стати та як  утримати лі!
дируючі позиції.

Конференція  відбудеться 17 листопада 2004 р. в Києві, в приміщенні Федерації профспілок України
(майдан Незалежності, 2).
Про Вашу згоду взяти участь у конференції просимо повідомити оргкомітет до 31 жовтня
за адресою: 01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, офіс 603, 640; або 01015, Київ,15, п/с 100.
Телефони оргкомітету: 239,10,55, 296,95,49, 269,30,35, 296,98,67, 296,96,13.

Запрошуємо представників органів законодавчої та виконавчої влади, державних та регіональних адміністрацій, міжнарод&
них представництв в Україні, керівників підприємств різних форм власності, науковців, представників фондів сприяння
підприємництву, засобів масової інформації, заінтересованих  осіб взяти участь у ІІ Науково&практичній конференції.

Організатори:
Фонд державного майна України; Федерація професійних спілок України; Міністерство економіки та з питань європей!
ської інтеграції України; Асамблея ділових кіл; Спілка акціонерів України; Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку; Торгово!промислова палата України; Науково!дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з пи!
тань європейської інтеграції України; Інститут соціального іміджмейкингу; Міжнародна спілка іміджмейкерів

Завдяки тісній плідній співпраці Спілки акціонерів України,
Фонду державного майна України і НДЕІ Міністерства еконо!
міки та з питань європейської інтеграції України реалізовано
проект загальнонаціонального значення — підготовлено до дру!
ку Словник акціонера (4 500 термінів і понять, що вжи,
ваються у чинному законодавстві України).

Це перше в Україні науково!практичне довідкове видан!
ня, у якому шляхом опрацювання більше 20 тисяч законо!
давчо!нормативних джерел (закони України, укази Пре!
зидента України, кодекси, нормативно!правові акти Вер!
ховної Ради України та Кабінету Міністрів України, відомчі
акти з питань акціонування і корпоративного управління)
систематизовано практично всю вживану юридичну тер!
мінологію з цього предмета, а в разі, коли її не введено в
обіг, подано й відповідне (нове) тлумачення. Отже, книга
буде однаково корисною як для широкого кола рядових

акціонерів, так і для керівників акціонерних товариств, ме!
неджерів інвестиційних компаній, фондів і довірчих това!
риств, які володіють пакетами акцій, фахівців з корпорати!
вного управління різних рівнів, ділової та політичної еліти.

Уже наприкінці четвертого кварталу 2004 р. Словник
акціонера побачить світ у Видавничому Домі «Корпорація».

Зважаючи на обмежений тираж, радимо в оптимальні
строки розглянути питання  щодо передплати цього безпе!
речно корисного й потрібного для службового користуван!
ня видання.

Банківські реквізити Спілки акціонерів України:
п/р № 2600507919 в АКБ «Ажіо» у м. Києві, МФО 300175,

код за ЗКПО 26079536, із позначкою «За книгу «Словник
акціонера».

За додатковою інформацією слід звертатися за те,
лефонами: 296,96,13, 239,10,55, 269,30,35.

СЛОВНИК  АКЦІОНЕРА

Згідно з наказом ФДМУ від 29.10.2004 № 2301 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26.09.2003
№ 2065/03, виданий ФДМУ товариству з обмеженою відпо,
відальністю «СОКК», м. Львів.

Згідно з наказом ФДМУ від 29.10.2004 № 2302 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2003
№ 2039/03, виданий ФДМУ приватному підприємству
«АВТО ДЕ,ЮРЕ», м. Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 29.10.2004 № 2303 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.02.2003
№ 1666/03, виданий ФДМУ Запорізькій будівельній товар,
ній біржі, м. Запоріжжя.

Згідно з наказом ФДМУ від 29.10.2004 № 2304 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.09.2002
№ 1277/02, виданий ФДМУ приватному підприємцю Макси,
мюку Івану Платоновичу, с. Жовтневе Хмельницької області.

Згідно з наказом ФДМУ від 29.10.2004 № 2305 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.11.2002
№ 1537/02, виданий ФДМУ приватному підприємству «Лу,
ганська оцінна контора», м. Луганськ.

Згідно з наказом ФДМУ від 29.10.2004 № 2306 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 20.05.2002
№ 413/02, виданий приватному підприємству «Раритет»,
м. Оріхів Запорізької області.

Згідно з наказом ФДМУ від 29.10.2004 № 2307 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.04.2002
№ 29/02, виданий ФДМУ товариству з обмеженою відпові,
дальністю «Консалтингова фірма «Експерт,Сервіс», м. Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 29.10.2004 № 2308 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16.12.2003
№ 2300/03, виданий ФДМУ приватному підприємцю Бай,
даку Олександру Степановичу, м. Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 02.11.2004 № 2326 анульовано
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30.04.2002
№ 252/02, виданий ФДМУ Українській універсальній товар,
ній біржі, м. Київ.

ДО ВІДОМА
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До уваги керівників інститутів спільного
інвестування  та фінансових посередників

Відповідно до Указу Президента України від
07.06.99 № 968/99 «Про заходи щодо забезпе!

чення захисту прав учасників інвестиційних фондів та ін!
вестиційних компаній» і постанови Кабінету Міністрів Укра!
їни від 02.07.2000 № 1055 «Про створення галузевого дер!
жавного архіву фінансових посередників» на базі Держа!
вної акціонерної компанії «Національна мережа аукціон!
них центрів» створено Галузевий державний архів фінан,
сових посередників Фонду державного майна України.

Головною метою діяльності архіву є приймання, збері!
гання та використання документів, створених у результаті
діяльності Компанії, її регіональних філій і фінансових по!
середників (інвестиційних фондів та інвестиційних ком!
паній) та віднесених до складу Національного архівного
фонду.

3 лютого 2004 року проводиться планова робота з опра!
цювання та систематизації архівних матеріалів стосовно
сертифікатної приватизації, переданих до галузевого
державного архіву фінансових посередників з регіона!
льних аукціонних центрів.

Галузевий державний архів функціонує і має можли!
вість приймати документальні матеріали в необмеженій
кількості на постійне та тимчасове зберігання.

За додатковою інформацією слід звертатися за тел.
(044) 552!10!26, факс 516!52!55.

Запрошуємо до плідної співпраці.
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ПАКЕТИ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській

області про проведення повторного конкурсу
з продажу пакета акцій відкритого акціонерного

товариства «Закарпатський завод
«Електроавтоматика» за грошові кошти

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 14309988.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ

«Закарпатський завод «Електроавтоматика».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 90556, Закарпатська об!

ласть, Тячівський район, смт Буштина, вул. Заводська, 1.
Телефони: (03134) 67!223, 67!533. Факс: (03134) 67!223.
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному това!

рному ринку — підприємство має стратегічне значення для
економіки та безпеки держави.

2. Регіональне відділення Фонду державного майна Украї!
ни по Закарпатській області пропонує до продажу пакет акцій
у кількості 10 027 163 шт., що становить 44,53% статутного
фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 2 506 790,75 грн.
3. Форма випуску акцій: документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 5 629 000,00 (п’ять мільйонів шістсот два!

дцять дев’ять тисяч гривень 00 копійок).
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг), у

тому числі експортної, за останній звітний період (за І півріччя
2004 р.): амортизатори, світильники та світлосигналізатори
авіаційні; газові конвектори; товари народного споживання.

Обсяг реалізації за І півріччя 2004 р. — 1 243 тис. грн., у т.
ч. експорт — 659 тис. грн.

Кількість працюючих — 244.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить!

ся ВАТ, умови її використання: підприємство розташовано на
земельній ділянці загальною площею 15,59 га відповідно до
державного акта на право постійного користування землею
від 03.12.98 I!ЗК № 002356.

Будівлі та споруди виробничого та невиробничого харак!
теру (залишкова вартість):

усього: 4 736,4 тис. грн., у т. ч. виробничого характеру —
4 625,1 тис. грн., невиробничого характеру — 111,3 тис. грн.

Основні показники господарської діяльності ВАТ

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 2 509 3 016 2 316 1 243
Балансовий прибуток, тис. грн. 223 61 42 29
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 116 124 109 149
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 179 189 265 192
Рентабельність, % 8 2 2 2
Вартість активів, тис. грн. 11 052 10 487 10 118 10 344

5. Фіксовані умови конкурсу.
Недопущення розірвання трудових договорів з працівни!

ками підприємства, що приватизується, з ініціативи власни!
ка або уповноваженого ним органу, за винятком звільнення
на підставі пункту 6 статті 40 Кодекс законів про працю Укра!
їни, або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4,
7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України
протягом 6 місяців з моменту придбання пакета акцій.

Перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. для за!
безпечення працюючих на роботах із шкідливими та небез!
печними умовами праці, спецодягом, спецвзуттям та інши!
ми засобами індивідуального захисту за встановленими но!
рмами протягом двох років з моменту підписання договору
купівлі!продажу.

Виконання вимог антимонопольного законодавства України.
Здійснення робіт щодо захисту навколишнього середови!

ща, дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих
екологічних наслідків експлуатації об’єкта.

Дотримання протягом трьох років тих профілів діяльності,
номенклатури, обсягів виробництва на ВАТ, які є на момент
підписання договору купівлі!продажу.

6. Інші умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Положення про поря!

док проведення конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ, ство!
рених у процесі приватизації та корпоратизації, затвердже!
ного спільним наказом Фонду державного майна України,
Антимонопольного комітету України та Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 13 вересня 2000 р.
№ 1908/11/271. Радник відсутній.

7. Для участі в конкурсі потенційний покупець:
сплачує 250 679,08 грн. як конкурсну гарантію: одержувач

— РВ ФДМУ по Закарпатській області, рахунок №
37314009000173, банк одержувача — УДК у Закарпатській об!
ласті, МФО 812016, код одержувача 22111310; призначення
платежу: як конкурсна гарантія для участі в конкурсі з прода!
жу пакета акцій ВАТ «Закарпатський завод «Електроавтома!
тика»; реєстраційний збір — 17 грн.: одержувач — РВ ФДМУ
по Закарпатській області, р/р № 37182500900001, банк одер!
жувача — УДК по Закарпатській області, МФО 812016, код
22111310, призначення платежу: як реєстраційний збір для
участі в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Закарпатський
завод «Електроавтоматика».

Подає копію заяви про придбання пакета акцій з відміткою
органу Антимонопольного комітету України про її отримання
(не менше ніж за 8 днів до моменту завершення приймання
конкурсних пропозицій органом приватизації).

Подає по два примірники конкурсних пропозицій та під!
твердних документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні доку!
менти подаються до органу приватизації одночасно.

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

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий пакет з надписом
«Конкурсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адре!
си органу приватизації і назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий пакет з надписом

«Підтвердні документи» із зазначенням на ньому тільки ад!
реси органу приватизації і назви конкурсу. На пакетах «Кон!
курсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не повинно мі!
ститися ніякої інформації, за допомогою якої можна було б
ідентифікувати потенційного покупця.

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і під!
твердних документів — сім календарних днів до початку про!
ведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд!
них документів: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 309.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Закарпатський за!
вод «Електроавтоматика»: для отримання права відвідання
ВАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» потрібно зве!
рнутись до Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатсь!
кій області у відділ продажу акцій (кімн. 410, тел. 3!21!85).

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа!
цію можна в робочі дні з 8.00 до 16.00 щодня, крім вихідних
та святкових днів, за адресою: Закарпатська область, Тячів!
ський р!н, смт Буштина, вул. Заводська, 1.

11. Конкурс буде проведено через 40 календарних
днів з дня опублікування в газеті «Відомості приватиза,
ції» за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул.
Собранецька, 60, телефон для довідок 3,21,85.

Служба з організації проведення конкурсу: Регіональне від!
ділення ФДМУ по Закарпатській області.

Телефони для довідок: 3!71!93, 3!21!85.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Білоцерківсільмаш», що має стратегічне значення

для економіки та безпеки держави
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 238204.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): від!

крите акціонерне товариство «Білоцерківсільмаш».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 09100, Київська область, м.

Біла Церква, бульв. 1 Травня, 13.Телефон/факс: (263) 5!19!40.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій розміром 33,48% статутного фонду товариства та
кількістю акцій 893 245 штук.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 12 756 240 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 666 942,75 тис. грн.
ВАТ «Білоцерківсільмаш» знаходиться у процесі реструк!

туризації, проект якої був затверджений на загальних збо!
рах акціонерів 05.02.2002 та схвалений комісією з реструкту!
ризації 22.03.2002.

У процесі реструктуризації ВАТ «Білоцерківсільмаш» було
створено три товариства з обмеженою відповідальністю. ВАТ
«Білоцерківсільмаш» є засновником цих підприємств з част!
кою 99,9% в їх статутних фондах.

Основні види діяльності: машинобудування для тваринни!
цтва і кормовиробництва.

Обсяги виробництва за останній звітний період (9 міс. 2004 р.):
ВАТ «Білоцерківсільмаш» не є виробником продукції. Виробни!
чою діяльністю займаються товариства, створені в процесі ре!
структуризації ВАТ, які є окремими юридичними особами.

Кількість працюючих — 17.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться

ВАТ, умови її використання: земельна ділянка передана ВАТ у
встановленому порядку на підставі державного акта на право
постійного користування землею та становить 52,3012 га.

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

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

Обсяг реалізації продукції, без ПДВ, тис. грн. 7 094 3 134 1 081 571
Балансовий прибуток, тис. грн. �1 843 �7 457 �5 839 �738
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 361 543 1 014 1 216
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 16 046 18 289 18 598 17 088
Рентабельність, % — — — —
Вартість активів, тис. грн. 117 969 112 006 107 520 105 272

5. Фіксовані умови конкурсу:
погашення заборгованості ВАТ із заробітної плати праців!

никам підприємства у сумі 3 817,9 тис. грн. протягом 90 днів
з дати підписання договору купівлі!продажу; повне погашен!
ня заборгованості ВАТ протягом 6 місяців з дати підписання
договору купівлі!продажу:

перед Пенсійним фондом у сумі 3 682,3 тис. грн.;
перед бюджетом у сумі 2 476,4 тис. грн.;
улаштування системи газового опалення адміністративного

корпусу та капітальний ремонт його покрівлі протягом одного
року з дати підписання договору купівлі!продажу; недопущен!
ня розірвання трудових договорів з працівниками підприєм!
ства, що приватизується, з ініціативи власника або уповнова!
женого ним органу протягом не менше 6 місяців від дня пере!
ходу до нього права власності, за винятком звільнення на під!
ставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або
вчинення працівником дій, за які законодавством передбаче!
на можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40
та статті 41 Кодексу законів про працю України; створення
нових робочих місць; дотримання тих видів виробничо!
економічної діяльності та збільшення обсягів виробництва ВАТ,
які є на момент підписання договору купівлі!продажу; вико!
нання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ; виконан!
ня вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
зниження частки виробництва (робочих місць) з небезпечни!
ми та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на
працюючих; забезпечення витрат на охорону праці не менше
0,5 відсотка від суми реалізованої продукції на рік; здійснення
робіт щодо захисту довкілля, дотримання екологічних норм чи
досягнення найкращих екологічних результатів.

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

Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, створених в процесі при!
ватизації та корпоратизації, затвердженого спільним наказом
Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету
України та Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку від 13.09.2000 №1908/11/271, зареєстрованого у Мініс!
терстві юстиції України 28 вересня 2000 р. за № 665/4886.

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

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 1 275 624 грн. як конкурсну гарантію на розра!

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

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

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

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом
«Конкурсні пропозиції», із зазначенням на ньому тільки ад!
реси Фонду державного майна України і назви конкурсу.

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

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

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

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

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Білоцерківсільмаш».
Для отримання пакета документації про конкурс та дозволу

на відвідання ВАТ «Білоцерківсільмаш» необхідно звернутись
до Фонду державного майна України в Управління конкурс!
ного продажу (кімн. 614, телефони: 200!33!53, 296!59!77).

Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа!
цію можна з 9.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: Україна, 09100, Київська область, м. Біла
Церква, бульв. 1 Травня, 13.

Телефон/факс: (263) 5!19!40.
11. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Білоцерків,

сільмаш» відбудеться через 30 календарних днів після опу,
блікування цієї інформації в газеті «Відомості приватиза,
ції» за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд держа,
вного майна України. Телефони для довідок: 200,33,81,
200,36,24.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Макошинський завод «Сільгоспмаш» розміром
95% статутного фонду

1. Код за ЄДРПОУ: 236079.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ

«Макошинський завод «Сільгоспмаш».
Місцезнаходження ВАТ: 15692, Чернігівська обл., Менсь!

кий р!н, смт Макошине, вул. Леніна, 70.
Телефони: (04644) 4!11!93, 4!11!87.
ВАТ є монополістом на загальнодержавному ринку з виро!

бництва протруювачів насіння для передпосівного протрую!
вання зернових культур ПНШ!5.

2. До продажу пропонується пакет акцій у кількості 5 092 000
шт., що становить 95% статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 1 273 000 грн.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна.
Статутний фонд — 1 340 000 грн.
Основні види діяльності: виробництво машин для сільсь!

кого господарства.
Обсяги виробленої продукції за 9 місяців 2004 року — 379

тис. грн.
Кількість працюючих: 70.
Площа земельної ділянки — 4,29 га, у т. ч. під промислови!

ми об’єктами — 1,0 га.
Складські приміщення займають 2,16 тис. м2; кількість бу!

дівель і споруд — 31шт.
Земельна ділянка надана підприємству у постійне зем!

лекористування згідно з державним актом від 27.07.2000
№ 1ЧН002575.

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 808 785 453 379
Балансовий прибуток, тис. грн. �232 �368 �405 �260
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 31 18 85 18
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 173 153 395 505
Рентабельність, % �20,3 �31,8 �47,2 �40,7
Вартість активів, тис. грн. 2 837  2 587 2 468 2 790

6. Фіксовані умови конкурсу:
погасити наявну на момент підписання договору купівлі!

продажу заборгованість ВАТ із заробітної плати працівни!
кам підприємства протягом 60 днів з дати підписання дого!
вору купівлі !продажу пакета акцій; дотримуватись Кодексу
законів про працю України; збереження основних видів еко!
номічної діяльності протягом двох років; забезпечення ви!
трат на охорону праці не менше 0,5 відсотка від суми реалі!
зованої продукції; виконання мобілізаційних завдань, визна!
чених для ВАТ; виконання вимог Закону України «Про захист
економічної конкуренції»; забезпечувати зниження частки ви!
робництва з небезпечними та шкідливими умовами праці,
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зменшення їх впливу на працюючих; здійснення робіт щодо
захисту довкілля, дотримання екологічних норм.

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

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

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

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

Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па!
кетів акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпора!
тизації, затвердженого спільним наказом Фонду державного
майна України, Антимонопольного комітету України, Держав!
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра!
їни 28.09.2000 за № 665/4886. Компанії, зареєстровані в оф!
шорній зоні, до участі у конкурсі не допускаються.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує грошовий внесок у розмірі 127 300 грн. як

конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок регіонального
відділення № 37312006000431 УДК у Чернігівській області,
МФО 853592, код за ЄДРПОУ 14243893, одержувач — ФДМУ
по Чернігівській області. Призначення платежу: конкурсна га!
рантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Ма!
кошинський завод «Сільгоспмаш».

7.2. Сплачує реєстраційний збір у сумі 17 грн. на рахунок
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області: № 37187500900002 УДК у Чернігів!
ській області, МФО 853592, код за ЄДРПОУ 14243893, одер!
жувач —РВ ФДМУ по Чернігівській області. Призначення пла!
тежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу
пакета акцій ВАТ «Макошинський завод «Сільгоспмаш».

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

Конкурсна пропозиція та підтвердні документи подаються
окремо у запечатаних конвертах.

Конверти з конкурсними пропозиціями запечатуються в
окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсні пропозиції»,
на якому зазначаються тільки адреса органу приватизації та
назва конкурсу.

Конверти з підтвердними документами запечатуються в
окремий непрозорий пакет з написом «Підтвердні докумен!
ти», на якому зазначаються тільки адреса органу приватиза!
ції і назва конкурсу. На пакетах «Конкурсні пропозиції» та «Підт!
вердні документи» не повинно міститися ніякої інформації,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційно!
го покупця.

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і підт!
вердних документів — за сім календарних днів до початку
проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних
документів: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Чернігівській
області, кімн. 408 (телефон для довідок (04622) 7!99!01.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ:
Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформа!

цію можна з 10.00 до 16.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: Україна, 16500, Чернігівська обл., Менсь!
кий р!н, смт Макошине, вул. Леніна, 70.

Телефони: (04644) 4!11!93, 4!11!87.
11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Макошинський

завод «Сільгоспмаш» буде проведено через 30 календа,
рних днів після опублікування цієї інформації в газеті «Ві,
домості приватизації» за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43, РВ ФДМУ по Чернігівській області.

Для придбання акцій бездокументарної форми випуску фі!
зичні та юридичні особи повинні укласти договір про від!
криття рахунка у цінних паперах з обраним зберігачем.

За довідками звертатись: РВ ФДМУ по Чернігівській обла!
сті (кімн. 408, телефон для довідок (04622) 7!99!01).

В інформаційному повідомленні Фонду державного
майна України про проведення конкурсу з продажу паке!
та акцій ВАТ «Випробувальний центр «ТЕСТ» (повтор!
но), опублікованому в «ВП» від 06.10.2004 № 39 (327),
замість слів:

«Початкова вартість однієї акції — 1 235 600 гривень»,
слід читати:

«Початкова вартість пакета акцій — 1 235 600 гри,
вень».

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Свердловський
машинобудівний завод», що має стратегічне значення

для економіки та безпеки держави
1. Код за ЄДРПОУ: 177945.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ

«Свердловський машинобудівний завод».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 94800, Луганська область,

м. Свердловськ, вул. Заводська, 1.
Телефони: (06434) 2!26!55, 2!31!63,2!20!81.
Факс: (06434) 2!55!32.
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному това!

рному ринку: товариство займає монопольне становище по
випуску механізованого кріплення «Супутник».

2. Фонд державного майна України пропонує до продажу
пакет акцій ВАТ «Свердловський машинобудівний завод» в
кількості 12 612 725 штук, що становить 50 % статутного фон!
ду плюс 1 акція.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 9 508 000 грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 6 306 362,00 грн.
Обсяги виробленої продукції за останній звітний період (9

місяців 2004 р.) — 45 284,1 тис. грн.

Основні види економічної діяльності:
механізоване кріплення «Супутник» — 3 216,6 тис. грн.,
навісне обладнання — 4 785,3 тис. грн.,
запчастини гірничошахтного обладнання — 2 031,7 тис. грн.,
капремонт гірничошахтного обладнання — 11 417,8 тис. грн.,
сантехнічні вироби — 538,2 тис. грн.,
м/конструкції секцій кріплення КД�80, КД�90 — 22 172,2 тис. грн.,
інша продукція — 1 122,3 тис. грн.

Кількість робочих місць (станом на 01.11.2004) — 1 279.
Кількість працюючих (станом на 01.11.2004) — 1 155 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить!

ся ВАТ, умови її використання:
розмір земельної ділянки !— 19,75 га,
складські приміщення — 12 647,4 м2,
кількість будівель — 39 шт.
Умови користування земельною ділянкою (підстава): зе!

мельна ділянка передана у постійне користування на підставі
державного акта на право постійного користування землею
І!ЛГ №001729 від 30.10.1997 (акт зареєстровано в книзі за!
писів державних актів на право постійного користування зе!
млею № 265).

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 37 453,8 33 968,7 42 269,5 38 659,6
Балансовий прибуток, тис. грн. 52,0 6,0 1,0 35,0
Дебіторська заборгованість тис. грн. 4 528,0 2 281,0 7 383,0 9 170,0
Кредиторська заборгованість тис. грн. 9 086,0 9 915,0 10 868,0 16 608,0
Рентабельність, % 8,2 3,4 — 5,6
Вартість активів, тис. грн. 17 889 16 574 18 359,0 25 180,0

5 . Фіксовані умови конкурсу:
забезпечення прибуткової діяльності ВАТ;
погашення простроченої кредиторської заборгованості ВАТ

перед Пенсійним фондом у сумі 0,6 млн. грн. протягом 90
днів з дати підписання договору купівлі!продажу;

здійснення програми технічної реконструкції виробницт!
ва, впровадження прогресивних технологій ВАТ;

збереження соціальної сфери підприємства;
недопущення розірвання трудових договорів з працівника!

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

створення нових робочих місць;
дотримання тих видів економічної діяльності, які є на мо!

мент підписання договору купівлі!продажу та збільшення об!
сягів виробництва ВАТ;

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

конкуренції»;
зниження частки виробництва (робочих місць) з небезпе!

чними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу
на працюючих;

забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсо!
тка від суми реалізованої продукції на рік;

здійснення робіт щодо захисту довкілля та дотримання еко!
логічних норм.

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

курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвит!
ку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних,
фінансових , технологічних та екологічних показників його ді!
яльності, зокрема: відновлення та поповнення технологічного
обладнання на суму 10,0 млн грн., технічна підготовка вигото!
влення механізованого кріплення КД!80М на суму 3,51 млн
грн., виділення щорічно грошових коштів на утримання соці!
альної сфери у розмірі 0,5 млн грн.

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

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

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

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 950 800 грн. як конкурсну гарантію на розрахунко!

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

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

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

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

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

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

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

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд!
них документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд дер!
жавного майна України, к. 504 щодня з 9.00—18.00, по п’ятни!
цях та передсвяткових днях з 9.00 до16.45.

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

10. Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інфор!
мацію можна за адресою: Україна, 94800, Луганська обл., м.
Свердловськ, вул. Заводська, 1, телефони: (06434) 2!26!55,
2!31!63, 2!20!81, факс (06434) 2!55!32 .

11. Конкурс буде проведено через 30 днів після опуб,
лікування інформаційного повідомлення в газеті «Відо,
мості приватизації» за адресою: 01133, м. Київ, вул. Ку,
тузова, 18/9, Фонд державного майна України.

Додаткові умови
проведення конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Свердловський машинобудівний завод»
1. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є до!

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

діяльності з виробництва машин і обладнання для добувної
промисловості;

провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції, яка використовується у ви!
робництві машин і обладнання для добувної промисловості;

провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції (робіт), для якої викорис!
товуються машини і обладнання для добувної промисловості;

здійснення не менш як одного року безпосереднього конт!
ролю на підприємствах, що здійснюють економічну діяль!
ність, визначену в абзацах другому!четвертому цього пункту.

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

3. Учасник конкурсу зобов’язаний у термін та в порядку
встановлених Положенням про порядок проведення конкур!
сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, та інфо!
рмаційним повідомленням Фонду державного майна Украї!
ни про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Свердловський машинобудівний завод» надати інформа!
цію про осіб, пов’язаних з ним відносинами контролю за го!
сподарською діяльністю відповідно до статті 1 Закону Украї!
ни «Про обмеження монополізму та недопущення недобро!
совісної конкуренції у підприємницькій діяльності».

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

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

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

поточними формами державної статистичної звітності щодо
провадження економічної діяльності за видами діяльності
(КВЕД), включеними в довідку органів статистики; копіями
укладених договорів; копіями податкових накладних; копіями
митних декларацій; виписками з реєстру акціонерів.

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

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про визнання конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Надвірнянський лісокомбінат» таким,

що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу

з продажу пакета акцій ВАТ «Надвірнянський лісокомбінат»,
оголошення про який було оприлюднено в газеті «Відомості
приватизації» від 15.09.2004 № 36 (324).

ВАТ «Надвірнянський лісокомбінат» розташоване за адре!
сою: Україна, 78400, Івано!Франківська область, м. Надвірна,
вул. Соборна, 163.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 79,54%
статутного фонду товариства та кількістю акцій 235 393 штуки.

Код за ЄДРПОУ: 00274358.
Номінальна вартість однієї акції — 21,57 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 3 556 тис. грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур!

сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвер!
дженого спільним наказом Фонду державного майна Украї!
ни, Атимонопольного комітету України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271
та наказу Фонду державного майна України конкурс з прода!
жу пакета акцій ВАТ «Надвірнянський лісокомбінат» вважа!
ється таким, що не відбувся.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій
 ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна»

таким, що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу

з продажу пакета акцій ВАТ «Житомирський завод хімічного
волокна», оголошення про який було оприлюднено в газеті
«Відомості приватизації» від 30.07.2004 № 29 (317).

ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» розташоване за
адресою: Україна, 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 1/154.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 98,29%
статутного фонду товариства та кількістю акцій 73 904 540
штук.

Код за ЄДРПОУ: 00206256.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 18 480 тис. грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкур!

сів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвер!
дженого спільним наказом Фонду державного майна Украї!
ни, Атимонопольного комітету України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271
та наказу Фонду державного майна України конкурс з прода!
жу пакета акцій ВАТ «Житомирський завод хімічного волок!
на» вважається таким, що не відбувся.
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Газета «Відомості приватизації» —
додаток до «Державного  інформаційного

бюлетеня  про приватизацію»

Засновник — Фонд
державного майна України.

Свідоцтво  про державну реєстрацію
 серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Передплатні індекси: 22437, 22438

Редактор Т. М. УТЕЧЕНКО

Додаток виходить щосереди.

Над номером працювали:
Л. М. ВОЙТУШЕНКО

(випусковий)
В. П. БОРКІВСЬКА, Т. Ю. ЗІНЕВИЧ,

О. П. НОВОСАД
(коректори)

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВ,133,
вул. КУТУЗОВА, 18/9

Набір, комп’ютерна верстка
та друкування —

Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ!47,

 просп. Перемоги, 50.

Загальний тираж 17 680 прим.
Зам. 3085044

Інформація, надрукована  в додатку
«Відомості приватизації»,
є офіційною публікацією

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.
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Д О  В І Д О М А

м. Київ
ТОВ «Фірма «Періодика» тел./факс (044) 228!00!24, тел. 228!61!65
АТЗТ «САММІТ» тел./факс (044) 254!50!50
ЗАТ «Передплатне агентство «KSS» тел./факс (044) 464!02!20, тел. 212!00!50
інтернет!передплата: www.кss.kiev.ua

ТОВ «Прес!Центр» тел./факс  (044) 239!10!49, 296!97!40
Агентство передплати «Меркурій» тел./факс (044) 248!88!08, 249!99!88
ТОВ «Альянс» тел. (044) 461!81!47, 244!60!20
ДП «Столичні новини» тел. (044) 234!51!19, 234!33!27

м. Донецьк
ТОВ «НВП «Ідея» тел./факс (062) 381!09!32

м. Запоріжжя
ТОВ «Прессервіс!Кур’єр» тел. (0612) 62!51!51, 62!52!43

м. Луганськ
ПП «Ребрик ІВ» тел. (0642) 58!50!75, 53!40!73

м. Львів
ТОВ «ВГ «Ділова преса» тел./факс (0322) 70!34!68, тел. 70!54!82
ПП «РА «Львівські оголошення» тел.(0322) 97!15!15, факс 97!02!18

м. Миколаїв
ТОВ «Ноу!Хау» тел. (0512) 47!20!03, 47!03!25

м. Одеса
ТОВ «Ласка» тел. (048)  711!66!16, (0482) 32!75!87
ПП «Агентство «Наш бізнес» тел. (0482) 34!64!76, (048) 715!01!74
ПП «Пугачова» тел. (048) 760!71!21

м. Севастополь
ПП «Експрес!Крим» тел./факс (0692) 54!35!84, 55!09!00

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

Триває передплата
на офіційне видання ФДМУ на 2005 рік —

«Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»
з додатком – газетою «Відомості приватизації».

Необхідні дані Ви знайдете

в Каталозі видань України на 2005 рік, с. 163, 165.

Телефон редакції (044) 294,40,53, факс 200,33,77.

Видання можна передплатити з будь,якого місяця
в усіх відділеннях зв’язку України.

Крім того, з кур
,
єрською експрес,доставкою видання

Фонду державного майна України можна передплатити:

ПЕРЕДПЛАТА  2005   �����   ПЕРЕДПЛАТА  2005   �����   ПЕРЕДПЛАТА  2005   �����   ПЕРЕДПЛАТА  2005

 Індекс Назва  видання Періодичність Вартість передплати, грн.

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

22437 Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень 12 разів 6,08 18,24 36,48 72,96
про приватизацію» (укр.). Законодавчі, на рік
нормативно!методичні та інформаційні  матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка до 1 раз на
«Державного інформаційного бюлетеня про  тиждень
приватизацію» (укр.). Інформація
про проведення процедур приватизації майна

22438 Комплект у складі:
журналу «Государственный информационный 12 разів 6,08 18,24 36,48 72,96
бюллетень о приватизации» (рос.). Законодавчі, на рік
нормативно!методичні та інформаційні матеріали
щодо приватизації, наукові статті для ВАК
газети «Відомості приватизації» — додатка 1 раз
до «Державного інформаційного бюлетеня про на тиждень
приватизацію» (укр.). Інформація про
проведення процедур приватизації майна

Регіональні представництва групи компаній «Меркурій»

м. Дніпропетровськ

ТОВ «Фірма «Меркурій» тел. (056) 721!93!93, 721!93!94

м. Донецьк

ТОВ «Донбас!Інформ» тел. (062) 345!15!92, 345!19!94

м. Павлоград

Агентство передплати «Меркурій» тел. (05632) 6!14!28

м. Тернопіль
ПП «Бізнес!преса» тел. (0352) 25!18!23

м. Ужгород
ПП «Мясковська» тел. (03122) 3!55!12

м. Харків
ДП «Фактор!преса» тел. (0572) 26!43!33, 26!75!33, 17!02!07

Регіональні представництва ДП «Фактор(Преса»

Регіональні представництва АТЗТ «САММІТ»

м. Кременчук
ТОВ «САММІТ!Кременчук» тел. (0536) 63!21!88, 79!61!89,

e!mail:summit@sat.poltava.ua
м. Львів

ТОВ «САММІТ!Львів 247» тел. (0322) 74!32!23, 40!33!20, 98!04!80
e!mail:vasyl@247.com.ua

м. Миколаїв
ТОВ «САММІТ!Миколаїв» тел. (0512) 23!40!86, 56!10!69,

e!mail:info@sammit.mk.ua
м. Сімферополь

ПП «САММІТ!Крим» тел. (0652) 51!23!95, 51!24!93,
e!mail:merika@summit.crimea.com

м. Харків
АТЗТ «САММІТ!Харків» тел. (0572) 142!621, 142!620,

e!mail:summit@summit.kharkov.ua

м. Ялта
Філія ДП «САММІТ!Крим» тел. (0654) 32!41!35

Регіональні представництва передплатного агентства KSS

Алчевськ тел. (06442) 2!22!44,
                     2!92!94

Алушта тел. (06560) 3!07!81
Бердянськ тел. (06153) 6!34!15,

                     6!33!51
Вінниця тел. (0432) 32!30!00,
                                                         35!50!86
Дніпропетровськ тел. (0562) 32!22!57
Донецьк тел. (062) 345!03!59,

                   90!58!99
Євпаторія тел. (06569) 3!55!32
Житомир тел. (0412) 41!35!98
Запоріжжя тел. (0612) 13!49!50,

        (061) 220!96!00
Івано!Франківськ тел. (03422) 2!57!87,

                     7!59!59
       (0342) 50!15!10

Іллічівськ тел. (048) 777!03!55
Ізмаїл тел. (04841)  2!03!35
Керч тел. (067) 230!57!84
Київ тел. (044) 464!02!20
Кривий Ріг тел. (0564) 74!66!42
Кіровоград тел. (0522) 55!02!17
Кременчук тел. (0536) 79!63!56
Лисичанськ тел. (06451) 2!00!65
Луганськ тел. (0642) 58!88!61 (62)
Луцьк тел. (0332) 28!80!47
Львів тел. (0322) 41!91!65 (66)

Макіївка тел. (06232) 6!31!70
Маріуполь тел. (0629) 34!84!28
Мукачеве тел. (03131) 2!56!45
Мелітополь тел. (0619) 42!67!07
Миколаїв тел. (0512) 47!92!27,

       39!75!69
Одеса тел. (048) 777!03!55
Полтава тел. (0532) 50!93!10,

                   50!65!15
Рівне тел. (0362) 28!80!47
Севастополь тел. (0692) 54!90!64
Сімферополь тел. (0652) 24!85!79,

                   24!89!74
Суми тел. (0542) 21!95!50
Тернопіль тел. (0352) 43!04!27,

                   23!51!51
Ужгород тел. (03122) 3!42!20
Феодосія тел. (06562) 7!27!23
Харків тел. (0572) 54!39!37,

                   54!62!65
Херсон тел. (0552) 26!42!32,
                                                         28!21!69
Хмельницький тел. (03822) 3!29!31
Черкаси тел. (0472) 65!52!38,

       65!52!37
Чернівці тел. (0372) 58!40!57
Ялта тел. (0654) 32!40!08

Харків тел. (0572) 26!43!33, 26!75!33
Київ тел. (044) 456!76!41, 456!76!59(79)
Сімферополь тел. (0652) 27!94!56, 27!91!53
Севастополь тел. (0692) 45!55!82
Євпаторія тел. (06569) 3!72!26

Керч тел. (050) 400!00!82
Феодосія тел. (050) 400!00!86
Мелітополь тел. (0619) 42!29!40
Джанкой тел. (06564) 3!34!99
Бахчисарай тел. (06554) 4!05!08

Голові Українського товариства оцінювачів Коваль Олені Вікторівні
Шановна Олено Вікторівно!
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У день Вашого славного ювілею прийміть найщиріші вітання і побажання невичерпної
наснаги, вдоволення від щоденної праці — творити людям добро, міцного здоров’я
та довголіття.

Наполегливість, енергійність, цілеспрямованість, постійна турбота про ство%
рення дієвого інституту оцінки завоювали Вам великий авторитет і повагу серед
тих, хто Вас оточує. Будьте і надалі в творчому пошуку, живіть, працюйте на
радість друзям, колегам, сім’ї.

Нехай наступні роки будуть для Вас всебічно успішними і сповненими
професійними та особистими здобутками.

Голова Фонду  державного майна України     М.  ЧЕЧЕТОВ


