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№ 49(337)

ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

ÔÄÌÓ ÎÃÎËÎØÓª Ñ²ÌÄÅÑßÒ ØÎÑÒÈÉ
ÑÏÅÖ²ÀËIÇÎÂÀÍÈÉ ÀÓÊÖ²ÎÍ ÇÀ ÃÐÎØÎÂ² ÊÎØÒÈ

Çàÿâè íà ñ³ìäåñÿò øîñòèé ñïåö³àë³çîâàíèé àóêö³îí çà ãðîøîâ³  êîøòè

áóäóòü ïðèéìàòèñÿ ç 4 äî 13 ñ³÷íÿ 2005 ðîêó

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

ïðîñï. 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, 25006

òåë. (0522) 24-43-15

Êðèìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

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

òåë. (0652) 44-27-69

Ëóãàíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Îêòÿáðñüêà, 43, ì. Ëóãàíñüê, 91055

òåë. (0642) 52-72-12

Ëüâ³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

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

òåë. (0322) 97-05-41

Ìèêîëà¿âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Â. Ìîðñüêà, 45, îô. 33,

ì. Ìèêîëà¿â, 54030

òåë. (0512) 35-03-02

Îäåñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

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

òåë. (048) 728-72-23

Ïîëòàâñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Æîâòíåâà, 43, ì. Ïîëòàâà, 36003

òåë. (05322) 2-57-91, 2-56-57

Ð³âíåíñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, ì. Ð³âíå, 33000

òåë. (0362) 22-23-62

Ñóìñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

âóë. Äçåðæèíñüêîãî, 17, ì. Cóìè, 40022

òåë. (0542) 25-21-42

Òåðíîï³ëüñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

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

òåë. (0352) 25-17-58

Õàðê³âñüêèé àóêö³îííèé öåíòð

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

òåë. (0572) 14-09-79

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 май�

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

по ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (ЄДРПОУ
375906) згідно з ухвалою господарського суду Донецької області
від 18.08.2004 № 15/24Б зупинено провадження по справі про банк�
рутство;

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

ВАТ «БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНО*ДОПОМІЖНОГО УСТА*
ТКУВАННЯ ТА ТРУБОПРОВОДІВ» (ЄДРПОУ 109398) згідно з ухва�
лою господарського суду Дніпропетровської області від 11.05.2004
№ Б15/57/04 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 «ЯКИМІВСЬКИЙ ЛИВАРНО*МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «СТАН*
ДАРТ» (ЄДРПОУ 3327718) згідно з ухвалою господарського суду
Запорізької області від 09.04.2004 № 20/39�19/52 затверджено ми�
рову угоду та припинено провадження по справі;

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
від 27.08.2000 за № 551/4772, право на участь в аукціоні мають фізи�
чні 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 ри�
нку.

Заяви про придбання акцій підприємств, що пропонуються до про�
дажу, приймаються в аукціонних центрах Державної акціонерної ком�
панії «Національна мережа аукціонних центрів» (ДАК «НМАЦ») та пун�
ктах приймання заяв відкритих аукціонними центрами ДАК «НМАЦ»,
на бланках встановленого зразка.

До уваги учасників 76�го спеціалізованого аукціону за грошові кошти (САГК),
заяви на який будуть прийматися з 4 до 13 січня 2005 року

Перерахування грошових коштів для участі в САГК здійснюється з по�
точних рахунків учасників аукціону на поточний рахунок ДАК «НМАЦ» №
26046301240442 у Київському міському відділенні Промінвестбанку,
МФО 322250, код 20064284 у терміни з 4 до 13 січня 2005 року.

Для забезпечення можливості повернення коштів (у разі необхіднос�
ті) рахунок заявника повинен зберігатися протягом усього терміну про�
ведення та підбиття підсумків аукціону.

У платіжному дорученні у розділі «Призначення платежу» слід зазна�
чати повний 13�значний номер заяви на придбання акцій, поданої в аук�
ціонний центр ДАК «НМАЦ».

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

За підсумками аукціону, у випадках, передбачених законодавст�
вом, переможець аукціону зобов’язаний звернутися до органів Ан�
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ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ
178713) згідно з ухвалою господарського суду Луганської області від
23.01.2004 № 9/1б продовжено строк процедури санації боржника;

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

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

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

ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 1432115) згідно з ухвалою го�
сподарського суду Луганської області від 24.09.2004 № 9/149б продов�
жено строк процедури санації боржника;

ВАТ «ШУМСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 907208) згідно з
ухвалою господарського суду Тернопільської області від 11.05.2004
№ 11/Б�446 порушено справу про банкрутство;

ВАТ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ САД» (ЄДРПОУ 412412) згідно з ухвалою
господарського суду Харківської області від 28.07.2004 № Б�39/105�04
порушено справу про банкрутство та введено процедуру розпоряджен�
ня майном боржника;

ВАТ «СЕЛИЩАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 373468)

згідно з постановою господарського суду Черкаської області від
05.10.2004 № 01/786 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну
процедуру;

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

ВАТ «МАТУСІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 373575)
згідно з постановою арбітражного суду Черкаської області від
27.04.2001 № 08/3878 визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну про�
цедуру, а згідно з ухвалою господарського суду Черкаської області
від 23.07.2003 продовжено 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 «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 373630) згі�
дно з ухвалою господарського суду Черкаської області від 08.01.2004
№ 08/3503 введено процедуру санації боржника, акції не забезпе�
чені майном;

ВАТ «ТІКИЧ» (ЄДРПОУ 373623) згідно з постановою арбітраж�
ного суду Черкаської області від 10.02.2000 № 08/1005 визнано ба�
нкрутом, акції не підтверджені майном.

тимонопольного комітету України, про що його буде поінформо�
вано.

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

Для придбання акції бездокументарної форми випуску на САГК фі�
зичні та юридичні особи повинні укласти договір про відкриття раху�
нка у цінних паперах з обраними ними зберігачами.

Для участі в САГК заявник, який має намір придбати акції бездоку�
ментарної форми випуску, подає до філії ДАК «НМАЦ» разом із за�
явою на придбання пакета акцій ВАТ документ, що містить інформа�
цію 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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ВАТ «КОРДЕЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 22445,

ВІННИЦЬКА ОБЛ., КАЛИНІВСЬКИЙ Р�Н, С. КОРДЕ�

ЛІВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 13, тел.2�21�76

ВАТ «ПОДІЛЬСЬКАГРОХАРЧОРЕМБУД», 21100, М.

ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 78, тел.35�11�17

СВАТ «ВІННИЦЯ�СОРТНАСІННЄОВОЧ», 21050, М.

ВІННИЦЯ, ВУЛ.  МАКСИМОВИЧА, 4, тел.321807

ВАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 24616,

УКРАЇНА, ВІННИЦЬКА ОБЛ., КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ Р�Н,

С. ГОРОДКІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 103, тел.2�45�75

ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,

94000, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. КО�

ПЕРНИКА, 24

ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,

94105, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. БРЯНКА,ВУЛ. ЩЕТИ�

НІНА, 7, тел.51356

ВАТ «ПЕРВОМАЙСЬКЕ ШАХТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВ�

ЛІННЯ», 93200, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. ПЕРВО�

МАЙСЬК, ВУЛ. ПЕРЕЇЗДНА, 9, тел.33628

ВАТ «ТРЕСТ «СВЕРДЛОВСЬКШАХТОБУД», 94800, ЛУ�

ГАНСЬКА ОБЛ., М. СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ. КОСІОРА,1

ВАТ «ТРЕСТ «КРАСНОДОНШАХТОБУД», 94400, ЛУ�

ГАНСЬКА ОБЛ., М. КРАСНОДОН, ВУЛ. КОМСО�

МОЛЬСЬКА, 9

ВАТ «ТРЕСТ «ЛУГАНСЬКШАХТОПРОХОДКА», 91000,

М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. НОВОСЕЛОВА, 2А, тел.544077

ВАТ «ЛУЧЕЗАРНИЙ», 94623, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., АН�

ТРАЦИТІВСЬКИЙ Р�Н, С. МАЛОМИКОЛАЇВКА, ВУЛ.

ЮВІЛЕЙНА, 3

ВАТ «СЛОВ’ЯНОСЕРБСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»,

93720, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., СЛОВ’ЯНОСЕРБСЬКИЙ

Р�Н, СМТ ФРУНЗЕ, ВУЛ.  ЕНГЕЛЬСА 1, тел.94430

ВАТ «АЛЧЕВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИ�

ЄМСТВО», 94200, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. ПЕРЕ�

ВАЛЬСЬК, ВУЛ. АЛЯБ’ЄВА, 1, тел.21484

ВАТ «ЛУГАНСЬКГЕОЛОГІЯ»1, 91056, М. ЛУГАНСЬК,

ВУЛ. К. МАРКСА, 3, тел.23390

ВАТ «СВЕРДЛОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД�

ПРИЄМСТВО 10913», 94800, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.

СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ. ЛУТУГІНА,13, тел.22260

ВАТ «АЛЧЕВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ�

СТВО 10915», 94200, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. АЛ�

ЧЕВСЬК, ВУЛ. ТРАНЗИТНА,  27, тел.22064

ВАТ «РУБІЖАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ�

ЄМСТВО 10917», 93000, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. РУ�

БІЖНЕ, ВУЛ. ПОМЕРАНЧУКА, 15А, тел.52135

ВАТ «АНТРАЦИТІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД�

ПРИЄМСТВО 10918», 94600, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.

АНТРАЦИТ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 75А, тел.22128

ВАТ «ПЕРВОМАЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ

ПІДПРИЄМСТВО 10922», 93200, ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,

М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. ЖУКОВА, 20, тел.62081

ВАТ «ПОКРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ�

СТВО 10930», 92135, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ТРОЇЦЬКИЙ

Р�Н, С. ПОКРОВСЬКЕ, ВУЛ. САДОВА,18, тел.91640

ВАТ «РОВЕНЬКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД�

ПРИЄМСТВО 10956», 94700, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.

РОВЕНЬКИ, ВУЛ. ВИГОННА,1, тел.20225

ВАТ «ЗОРИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄ�

МСТВО 10965», 94323, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ПЕРЕ�

ВАЛЬСЬКИЙ Р�Н, М.ЗОРИНСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНГ�

РАДСЬКА ,10, тел.347

ВАТ «ПЕРВОМАЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД�

ПРИЄМСТВО 10971», 93200, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.

ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. БАХМУТСЬКОГО, 26, тел.62154

ВАТ «КРАСНОЛУЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ�

ЄМСТВО 10969», 94500, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. КРАС�

НИЙ ЛУЧ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, 25, тел.3581

ВАТ «ЛУГАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ�

СТВО 10955», 91000, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛІНЬО�

ВА,98А, тел.955051

ВАТ «ЛУГАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ�

СТВО 10964», 91000, М. ЛУГАНСЬК, АРТЕМІВСЬ�

КИЙ Р�Н, ВУЛ. ТАЛЛІНСЬКА, 62, тел.545228

ВАТ «ЛУГАНСЬКЕ ШАХТОПРОХІДНЕ УПРАВЛІННЯ»,

91493, М. ЛУГАНСЬК, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. АРТЕ�

МА, 1А, тел.573354

ВАТ «ПОПАСНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД�

ПРИЄМСТВО 10921», 93300, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ПО�

ПАСНЯНСЬКИЙ Р�Н, М. ПОПАСНА, ВУЛ. НЕКРАСО�

ВА, 1, тел.21702

ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ»1,

94000, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ШИ�

РОКА, 5, тел.65272

ВАТ «ШАХТОБУДІНДУСТРІЯ», 94300, ЛУГАНСЬКА

ОБЛ., М. ПЕРЕВАЛЬСЬК, ВУЛ. СЛОВ’ЯНСЬКА, 1

ВАТ «СВІТЛОФОР», 91047, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ГА�

СТЕЛЛО, 40, тел.540128

ВАТ «СЄВЕРОДОНЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД�

ПРИЄМСТВО 10974», 93400, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.

СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА,35, тел.42023

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ,

ЖОМУ, ВАПНА, МЕЛЯСИ (�;0)

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦІЯ

ТЕХНІЧНИХ ВОДОЙМИЩ,

ОЧИСНИХ СПОРУД ЦУКРОВИХ

ЗАВОДІВ (�;16.1)

ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ

ОВОЧЕВИХ, БАШТАННИХ

КУЛЬТУР, КОРМОВИХ КОР�

НЕПЛОДІВ ТА ПОСАДКОВОГО

МАТЕРІАЛУ (�;192.8)

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ

(�;41558.8)

ВИРОБНИЦТВО КРАНІВ ТА БУ�

ДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

(�;1178)

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОК�

РЕПІ, ГІРНИЧОШАХТНОГО ОБ�

ЛАДНАННЯ ТА ЗАПЧАСТИН,

РЕМОНТ ГШО (�;593)

ГІРНИЧО�КАПІТАЛЬНІ,МОН�

ТАЖНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ РОБО�

ТИ (�;4794)

ПІДРЯДНІ РОБОТИ (�;1615)

БУДІВНИЦТВО ШАХТ (�;1887)

БУДІВЕЛЬНО�МОНТАЖНІ РО�

БОТИ (�;19823.8)

ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКО�

ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

(�;171)

МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧНЕ ПО�

СТАЧАННЯ (�;175.5)

РЕАЛІЗАЦІЯ ХЛІБОПРОДУКТІВ

(�;33.2), (�;0)

ГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ (�;150.1)

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(�;98.4)

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(�;469.2)

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(�;598)

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(�;779)

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(�;190.8)

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

(�;152.3)

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(�;942.8)

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(�;166.3)

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(�;108)

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(�;696.3)

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(�;1300.2)

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

(�;2.7)

БУДІВЕЛЬНО�МОНТАЖНІ РО�

БОТИ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИ�

ЄМСТВ (�;82)

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(�;10.2)

ТОВАРИ НАРОДНОГО СПО�

ЖИВАННЯ (�;713.2)

ВИРОБНИЦТВО ЗБІРНИХ З/БЕ�

ТОННИХ ТА БЕТОННИХ КОН�

СТРУКЦІЙ ТА ВИРОБІВ (�;45.8)

МОНТАЖНІ РОБОТИ, МАРКЕ�

ТИНГ (�;1539.8)

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

(�;178.1)

2741,5 Так 0,25 0,25 2830 0,7075 0,026 247,5 За 9 міс.2004р. 380 20315 62,85 12767,4 �3092,4 1345,8 10149 0

2879,8 Так 0,25 0,25 1151920 287,98 10,000 1,67 За 9 міс.2004р. 21 6336,1 57,72 3657,3 �228,4 317,5 282,1 16,1

1221,5 Так 0,25 0,25 140760 35,19 2,881 1,6 За 9 міс.2004р. 18 1611,2 48,47 780,9 �44,4 122,9 37,3 192,8

13775,5 Так 0,25 0,25 5510200 1377,55 10,000 194,02 За 9 міс.2004р. 560 114314,4 51,85 59273,5 �1583 25759 24511,6 41558,8

5852,975 Так 0,25 0,25 2294360 573,59 9,800 127,411 За 9 міс.2004р. 131 9809 61,03 5986 �587 819 2283 1178

3544,00925 Так 0,25 0,25 1417443 354,36075 9,999 14,7 За 9 міс.2004р. 288 23613 64,18 15154 �2640 6185 11963 593

2519,584 Так 0,25 0,25 945237 236,30925 9,379 11,7919 За 9 міс.2004р. 187 5423 65,78 3567 �407 3198 5038 4794

1808,776 Так 0,25 0,25 691877 172,96925 9,563 22,8789 За 9 міс.2004р. 275 21134 60,25 12734 �1729 2169 6029 1615

850,326 Так 0,25 0,25 213346 53,3365 6,272 66,2 За 9 міс.2004р. 137 8084 52,70 4260 671 942 3025 1887

3458,68 Так 0,25 0,25 807842 201,9605 5,839 16,2588 За 9 міс.2004р. 948 27530,3 78,78 21689 272,7 12000 9752,4 32011,9

7646,023 Так 0,25 0,25 3058390 764,5975 10,000 3661,4 За 9 міс.2004р. 30 5557 58,30 3240 �65 4 1217 171

294,282 Так 0,25 0,25 35120 8,78 2,984 10,42 За 9 міс.2004р. 20 3252,5 61,05 1985,5 �82,5 331,5 338,4 175,5

433,064 Так 0,25 0,25 144277 36,06925 8,329 1,0967 За 9 міс.2004р. 8 726,9 66,57 483,9 �26,3 585,4 2,4 33,2

2211,902 Так 0,25 0,25 884438 221,1095 9,996 15,56 За 9 міс.2004р. 84 3819,5 80,63 3079,8 �195,6 282 985,9 150,1

544,242 Так 0,25 0,25 182140 45,535 8,367 10,11 За 9 міс.2004р. 208 4498,5 65,81 2960,5 �738,1 65,3 2218,1 98,4

897,2215 Так 0,25 0,25 300280 75,07 8,367 13,8 За 9 міс.2004р. 92 6000,1 71,56 4293,9 �99,2 17,2 1623,3 469,2

308,81125 Так 0,25 0,25 102251 25,56275 8,278 4,5289 За 9 міс.2004р. 270 3920 81,38 3190,2 �11,4 372 733 598

335,43825 Так 0,25 0,25 112701 28,17525 8,400 6,3 За 9 міс.2004р. 107 3012 47,84 1441 145 193 666 779

294,90225 Так 0,25 0,25 98605 24,65125 8,359 5,663 За 9 міс.2004р. 45 2932,3 77,49 2272,2 �224,5 199,2 870 190,8

180,002 Так 0,25 0,25 60240 15,06 8,367 2,66 За 9 міс.2004р. 34 716 82,68 592 �65,7 10,5 111,6 152,3

807,691 Так 0,25 0,25 270307 67,57675 8,367 10,2 За 9 міс.2004р. 223 6716,4 83,17 5586,2 �91,6 759,6 242,7 942,8

262,07325 Так 0,25 0,25 81050 20,2625 7,732 10,328 За 9 міс.2004р. 72 2796,6 84,24 2355,9 �21,5 292,7 475,2 166,3

413,63725 Так 0,25 0,25 135429 33,85725 8,185 12,03 За 9 міс.2004р. 155 3258 61,42 2001 �174 527 1231 108

733,06375 Так 0,25 0,25 249447 62,36175 8,507 8,18 За 9 міс.2004р. 78 4795,6 71,43 3425,5 �108,5 816,6 347 696,3

1396,993 Так 0,25 0,25 468880 117,22 8,391 6,6648 За 9 міс.2004р. 116 4220,8 68,08 2873,5 �60,2 219,4 100 1300,2

487,40525 Так 0,25 0,25 162077 40,51925 8,313 9,17 За 9 міс.2004р. 16 2952,1 82,51 2435,9 �430,1 390,4 545 2,7

1285,976 Так 0,25 0,25 514390 128,5975 10,000 10,04 За 9 міс.2004р. 19 897 88,18 791 �122,1 2940 1601 82

180,15425 Так 0,25 0,25 59561 14,89025 8,265 3,42 За 9 міс.2004р. 7 1328 83,79 1112,7 �25,4 205,7 187,3 10,2

7065,413 Так 0,25 0,25 2825524 706,381 9,998 11,1184 За 9 міс.2004р. 140 10887 58,38 6356 �82,5 214 3029 713,2

426,165 Так 0,25 0,25 134400 33,6 7,884 4,48 За 9 міс.2004р. 62 3312 53,71 1779 �194 325 445 45,8

4314,887 Так 0,25 0,25 340448 85,112 1,973 1,22 За 9 міс.2004р. 93 2161,8 56,21 1215,2 51,5 1087,1 388,7 1539,8

161,483 Так 0,25 0,25 53150 13,2875 8,228 2,48 За 9 міс.2004р. 27 710,9 80,50 572,3 �3,6 69,4 55 178,1
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ність

індек�

сації

ОФ на

01.01.95

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

пра�

ців�

ників,

чол.

Знос

основ�

них

фондів,

%

Баланс.

при�

буток за

звітн.

період,

тис. грн.

Обсяг

про�

дукції,

тис. грн.

Баланс.

вартість

основ�

них

фондів,

тис. грн.

Забор�

гова�

ність

дебітор�

ська,

тис. грн.

Забор�

гова�

ність

креди�

торська,

тис. грн.

Площа

зе�

мель�

ної

ділян�

ки, га

Основні види продукції

(послуг) (натуральні

показники; грошові

показники, тис. грн.)

Знос

основ�

них

фондів,

тис. грн.

Звітний період

Група,

до якої

нале�

жить

під�

приєм�

ство

Почат�

кова

ціна

акції,

грн.

Пакет, запропонований

до продажу

Кількість

запропо�

нованих

акцій,

шт.

Вартість

за но�

міналом,

тис. грн.

%

статут�

ного

фонду

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

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

ність

індек�

сації

ОФ на

01.01.95

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

пра�

ців�

ників,

чол.

Знос

основ�

них

фондів,

%

Баланс.

при�

буток за

звітн.

період,

тис. грн.

Обсяг

продук�

ції,

тис. грн.

Баланс.

вартість

основ�

них

фондів,

тис. грн.

Забор�

гова�

ність

дебітор�

ська,

тис. грн.

Забор�

гова�

ність

креди�

торська,

тис. грн.

Площа

зе�

мель�

ної

ділян�

ки, га

Основні види продукції

(послуг) (натуральні

показники; грошові

показники, тис. грн.)

Знос

основ�

них

фондів,

тис. грн.

Звітний період

Група,

до якої

нале�

жить

під�

приєм�

ство

Почат�

кова

ціна

акції,

грн.

Пакет, запропонований

до продажу

Кількість

запропо�

нованих

акцій,

шт.

Вартість

за но�

міналом,

тис. грн.

%

статут�

ного

фонду

ВАТ «БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНО�ДОПОМІЖ�

НОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ТРУБОПРОВОДІВ», 51909,

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,

3�Й БАГЛІЙСЬКИЙ ПРОВУЛОК,1, тел.71421

ВАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ВЕТЕРИНАРНО�САНІТАРНИЙ

ЗАВОД», 53001, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., КРИ�

ВОРІЗЬКИЙ Р�Н, С. ГЛЕЮВАТКА, тел.517933

ВАТ «МЕЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,

52900, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,МЕЖІВСЬКИЙ

Р�Н, СМТ МЕЖОВА, ВУЛ. К. МАРКСА,1, тел.8230�

93706

ВАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦ�

ТВА»2, 51917, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. АНОШКІНА,181,

тел.46482

ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»,

84617, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО�

МІСЬКИЙ Р�Н, ВУЛ.  ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА,18, тел.44428

ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМ. ЧКАЛОВА», 86052,

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ЯСИНУВАТСЬКИЙ Р�Н, С�ЩЕ НЕ�

ТАЙЛОВЕ, тел.53335

ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «РОЗОВСЬКИЙ», 87110,

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., НОВОАЗОВСЬКИЙ Р�Н, М. НОВО�

АЗОВСЬК, ВУЛ. 60�РІЧЧЯ СРСР, 84, тел.21352,22364

ВАТ «КРАМАТОРСЬКЖИТЛОБУД», 84331, ДОНЕЦЬКА

ОБЛ., М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 69, тел.3�45�13

ВАТ «ФАВОРИТ», 84500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. АРТЕ�

МІВСЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 62, тел.62424

ВАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦУКРО�РАФІНАДНИЙ ЗА�

ВОД», 13304, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., М. БЕРДИЧІВ,

ВУЛ. ЧЕРВОНА, 63, тел.92242

ВАТ «ЯКИМІВСЬКИЙ ЛИВАРНО�МЕХАНІЧНИЙ ЗА�

ВОД «СТАНДАРТ», 72501, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ЯКИ�

МІВСЬКИЙ Р�Н, СМТ ЯКИМІВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬ�

КА, 1, тел.92950

ВАТ «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНО�КОНСТ�

РУКТОРСЬКЕ БЮРО «МЕНАС», 04053, М. КИЇВ,

ВУЛ. АРТЕМА,18 /ФАКТИЧНА АДРЕСА: КИЇВСЬКА

ОБЛАСТЬ, ВИШГОРОДСЬКИЙ Р�Н,С. КОЗАРОВИЧІ,

тел.4133168

ВАТ «РАЙАГРОПОСТАЧ», 8800, КИІВСЬКА ОБЛ.,

МИРОНІВСЬКИЙ Р�Н, М. МИРОНІВКА, ВУЛ.  ЗА�

ХАРЧЕНКА, 10А, тел.51780

ВАТ «БЕРЕЗАНСЬКЕ ПРОЕКТНО�ПРОМИСЛОВО�

ДОМОБУДІВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ», 07541, КИЇВСЬКА

ОБЛ., М. БЕРЕЗАНЬ, ВУЛ. ВОЙКОВА, 44, тел.64932

ВАТ «ІВАНКІВСЬКА «РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ», 255300,

КИЇВСЬКА ОБЛ., СМТ  ІВАНКІВ, ВУЛ. ІВАНА ПРО�

СКУРИ, 75А, тел.5�15�03

ВАТ «МАКАРІВСЬКА «СІЛЬГОСПХІМІЯ», 08000,

КИЇВСЬКА ОБЛ., МАКАРІВСЬКИЙ Р�Н, С. КАЛИНІ�

ВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 109, тел.33644

ВАТ «ШАМРАЇВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 9032,

КИЇВСЬКА ОБЛ., СКВИРСЬКИЙ Р�Н, С. РУДА, ВУЛ.

ЗАВОДСЬКА, 27, тел.51475

ВАТ «АРКСІ», 8150, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО�СВЯ�

ТОШИНСЬКИЙ Р�Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. 40�РІЧЧЯ

ЖОВТНЯ, 36, тел.4�06�51

ВАТ ПРОЕКТНО�ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

«КІРОВОГРАДАГРОПРОЕКТ», М. КІРОВОГРАД, ВУЛ.

ОРДЖОНІКІДЗЕ, 2, тел.24�14�43

ВАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ

ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ», 25006, М. КІРОВОГ�

РАД, ВУЛ. МУРМАНСЬКА, 37, тел.55�36�83

ВАТ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,

27300, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., СМТ  ОЛЕКСАНД�

РІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 129, тел.5�22�74

ВАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО�ТЕХНОЛОГІЧНЕ

БЮРО «ІНОС»3, 28000, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М.

СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 34, тел.

2�35�14

ВАТ «СТАНІСЛАВЧИК», 80622, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.,

БРОДІВСЬКИЙ Р�Н, С. СТАНІСЛАВЧИК, тел.96�5�41

ВАТ « РОЗДІЛЬСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД», 81652,

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р�Н, СМТ

РОЗДІЛ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 3

ВАТ «РОДНІКИ», 57134, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.,

МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р�Н,С�ЩЕ ВЕСНЯНЕ, тел.333262

ВАТ «ЮЖНИЙ», 68262, ОДЕСЬКА ОБЛ.,САРАТСЬ�

КИЙ Р�Н, С. РОЗІВКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 4, тел.

21�328

ВИРОБНИЦТВО ТРУБОПРО�

ВОДІВ, ТНС (�;189.8)

ВИРОБНИЦТВО М’ЯСОКІСТКО�

ВОГО БОРОШНА (�;36)

ПРИЙМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПО�

ПЕРЕДНЄ ОБРОБЛЕННЯ ЗЕР�

НОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

(�;21.3)

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕС�

ТАВРАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕН�

НЯ (�;2931.9)

РЕАЛІЗАЦІЯ БОРОШНА

(�;372.7)

МОЛОКО, М’ЯСО, РОСЛИН�

НИЦТВО (�;987.1), ТВАРИН�

НИЦТВО (�;66.2)

ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ

ВИСОКОКЛАСНОГО ПЛЕМІННО�

ГО МОЛОДНЯКА ОВЕЦЬ (�;419)

ОРЕНДА ПРИМІЩЕНЬ (�;52.7)

РЕМОНТ ТА ВИРОБНИЦТВО

ТАРИ (�;0)

ПРОДУКЦІЯ НЕ ВИРОБЛЯЛАСЬ

(�;0)

АРМАТУРА ПАРОВОДЯНА

(0;0), НАСОСИ ЦЕНТРОБІЖНІ

(0;0)

ДОСЛІДНО�ЕКСПЕРИМЕН�

ТАЛЬНІ ЗРАЗКИ ОБЛАДНАННЯ

ПО ПЕРЕРОБЛЕННЮ СІЛЬСЬ�

КОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИ�

НИ (�;49.2), ОРЕНДА (�;70.4)

НАДАННЯ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКО�

ГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄ�

МСТВАМ (�;84.2), (�;�)

БУДІВЕЛЬНО�МОНТАЖНІ РО�

БОТИ (�;86), (�;�)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПО�

СЛУГИ (�;27.1)

НАДАННЯ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКО�

ГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄ�

МСТВАМ (�;56.5)

ЦУКОР (�;11806.6)

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОТЕХ�

НІЧНИХ МАШИН (�;939.5),

(�;�), СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ

СИГНАЛІЗАЦІЇ «КАШТАН», ТО�

ВАРИ КУЛЬТПОБУТУ (�;1073)

РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКС�

НОЇ ПРОЕКТНО�КОШТОРИС�

НОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ЗА�

МОВЛЕННЯ (�;3297.5)

РИБОПРОДУКЦІЯ, ПЕРЕРОБ�

ЛЕННЯ СОЇ, ВИРОБНИЦТВО КРУ�

ПИ, МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ (�;47.8)

ВИРОБНИЦТВО МАКАРОННИХ

ВИРОБIВ, КРУПИ ГРЕЧАНОЇ,

ОЛIЇ (�;37)

МЕТАЛУРГІЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ

МЕТАЛУ (�;18.3)

РОСЛИННИЦТВО І ТВАРИН�

НИЦТВО (�;92), (�;�)

ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ

(�;13524.4)

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ,

ТЕХНІЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬ�

ТУР (�;1077.1), (�;�)

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ

ВИНОГРАДАРСТВА, ЗЕРНА,

КОРМОВИХ КУЛЬТУР, МОЛО�

КА, М’ЯСА (�;5093)

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

Продовження таблиці

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

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

[00109398]

[00696533]

[00951468]

[14308291]

[00375906]

[00483493]

[00483547]

[01237616]

[02042356]

[00372405]

[03327718]

[00495289]

[00904776]

[05465264]

[05489388]

[05489394]

[13737989]

[14307512]

[05455610]

[05533112]

[13758313]

[13764236]

[05393702]

[31638894]

[20900183]

[00413417]

1466,87475 Так 0,25 0,25 22298 5,5745 0,380 1,53 За 9 міс.2004р. 53 6316,6 64,70 4087 �625,2 265,8 1793,4 189,8

1301,2 Так 0,25 0,25 520480 130,12 10,000 1,7 За 9 міс.2004р. 11 1979,4 48,20 954 �75,5 11,6 65,9 36

2262 Так 0,25 0,25 256937 64,23425 2,840 19,06 За 12 міс.2003р. 2 1732,3 65,59 1136,3 �1726 6769 1860,2 21,3

3520,1 Так 0,25 0,25 1407613 351,90325 9,997 5,0377 За 9 міс.2004р. 288 28062,8 62,02 17405,5 �679,3 1452,2 2284 2931,9

1997,932 Так 0,25 0,25 799172 199,793 10,000 5,75 За 9 міс.2004р. 3 5290,2 62,19 3289,9 �97,3 878,1 1155,7 372,7

10366,1 Так 0,25 0,25 3466580 866,645 8,360 2521 За 9 міс.2004р. 66 23956,4 62,14 14885,4 �57,6 22,6 1592,8 1053,3

8379,877 Так 0,05 0,05 8276680 413,834 4,938 17302 За 9 міс.2004р. 106 32043 68,37 21909 �88 623 2276 419

23,5 Ні 0,25 4,8025 9400 2,35 10,000 10,4315 За 9 міс.2004р. 6 1931 43,00 830,4 �362,9 316,5 664,7 52,7

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

6196,0105 Так 0,25 0,25 679996 169,999 2,744 216 За 9 міс.2004р. 34 17726,4 73,56 13039,6 �4683 49,8 2147,6 0

484,68 Так 0,25 0,25 193872 48,468 10,000 8,85 За 9 міс.2004р. 10 107,9 0,00 0 �2378 19,1 350,8 0

3383,218 Так 0,05 0,05 6766440 338,322 10,000 6,1 За 9 міс.2004р. 10 4838 39,56 1913,9 �75,2 33,5 5,3 119,6

1445,736 Так 0,25 0,25 114000 28,5 1,971 5,6 За 9 міс.2004р. 28 395,6 91,13 360,5 �27,8 108 370 84,2

8256 Так 0,25 0,25 3302400 825,6 10,000 13,87 За 9 міс.2004р. 43 10826 51,08 5530 �493 164 336 86

268,973 Так 0,25 0,25 102590 25,6475 9,535 5,24 За 9 міс.2004р. 51 2638,7 57,51 1517,5 �51,8 181,7 104,6 27,1

1931,308 Так 0,25 0,25 772500 193,125 10,000 4,1 За 9 міс.2004р. 47 2847,6 57,94 1649,8 �30,5 99 90,5 56,5

10972,30675 Так 0,25 0,25 2749768 687,442 6,265 0,0232 За 9 міс.2004р. 492 35290,1 62,33 21995,2 �1935 7348,8 7764,4 11806,6

9082,08575 Так 0,25 0,25 725447 181,36175 1,997 35,2 За 9 міс.2004р. 11 51404 51,86 26655,9 �1541 1576 6216,4 939,5

2136,781 Так 0,25 0,25 426171 106,54275 4,986 0,72 За 9 міс.2004р. 172 3446,5 40,90 1409,6 304,6 544,9 1039,7 3297,5

22494,7 Так 0,25 0,25 8998000 2249,5 10,000 20 За 9 міс.2004р. 36 2870,8 58,10 1667,8 �73,8 384 9,4 47,8

381,3 Так 0,25 0,25 152520 38,13 10,000 1,05 За 9 міс.2004р. 7 737,1 64,54 475,7 8,7 13,6 36,5 37

1171,58 Так 0,25 0,25 428632 107,158 9,146 1,1 За 9 міс.2004р. 15 1439,7 65,49 942,8 �129,5 4,4 129,7 18,3

793,118 Так 0,25 0,25 456959 114,23975 14,404 392,1 За 12 міс.2003р. 71 4966,5 48,00 2383,7 �42,5 9,5 268,7 92

25343,9 Так 0,25 0,25 5875180 1468,795 5,795 15 За 9 міс.2004р. 312 39775,8 42,17 16773,7 987,4 11961 10946,5 13524,4

6780,4 Так 0,25 0,25 678039 169,50975 2,500 2355 За 9 міс.2004р. 23 16591,1 44,57 7394,6 �2943 265,2 937,5 1077,1

4137,1 Так 0,25 0,25 647000 161,75 3,910 1343,2 За 9 міс.2004р. 464 24385 60,48 14748 �391 2653 1330 5093

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

м. КИЇВ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
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Продовження таблиці

Наяв�

ність

індек�

сації

ОФ на

01.01.95

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

пра�

ців�

ників,

чол.

Знос

основ�

них

фондів,

%

Баланс.

при�

буток за

звітн.

період,

тис. грн.

Обсяг

продук�

ції,

тис. грн.

Баланс.

вартість

основ�

них

фондів,

тис. грн.

Забор�

гова�

ність

дебітор�

ська,

тис. грн.

Забор�

гова�

ність

креди�

торська,

тис. грн.

Площа

зе�

мель�

ної

ділян�

ки, га

Основні види продукції

(послуг) (натуральні

показники; грошові

показники, тис. грн.)

Знос

основ�

них

фондів,

тис. грн.

Звітний період

Група,

до якої

нале�

жить

під�

приєм�

ство

Почат�

кова

ціна

акції,

грн.

Пакет, запропонований

до продажу

Кількість

запропо�

нованих

акцій,

шт.

Вартість

за но�

міналом,

тис. грн.

%

статут�

ного

фонду

ВАТ «ЛИМАНСЬКИЙ», 67751, ОДЕСЬКА ОБЛ.,

Б.�ДНІСТРОВСЬКИЙ Р�Н, С. МОЛОГА, ВУЛ. КОМ�

СОМОЛЬСЬКА, 260, тел.2�80�74

ВАТ «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКМОЛЗАВОД №1»4, 65121, М.

ОДЕСА, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4, тел.44�34�18

ВАТ «НОВОСАНЖАРСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,

39300, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., СМТ НОВІ САНЖАРИ,

ВУЛ. ЧКАЛОВА, 81, тел.9�18�54

ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ

БУДІВНИЦТВА», 35700, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М.

ЗДОЛБУНІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,4, тел.25101

ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД», 40005,

СУМСЬКА ОБЛ., М.  СУМИ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА,

4, тел.220137

ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКА ФАБРИКА «ХУДОЖНЄ ТКАЦ�

ТВО», 41300, СУМСЬКА ОБЛ., М. КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ.

ПЕТРОВСЬКОГО, 38, тел.51175

ВАТ «ШУМСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ», 47100, ТЕРНО�

ПІЛЬСЬКА ОБЛ., СМТ ШУМСЬК, ВУЛ. ЩОРСА, 2

ВАТ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ САД», 62433, ХАРКІВСЬ�

КА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ Р�Н, М. ЛЮБОТИН, ВУЛ.

КУРОРТНА, 1, тел.493�615

ВАТ «ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО

ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГ�

РОХІМ», 64400, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ЗАЧЕПИЛІВСЬ�

КИЙ Р�Н, СМТ ЗАЧЕПИЛІВКА, ВУЛ. БУДІВЕЛЬ�

НИКІВ, 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.

ПРОМИСЛОВА, 1, тел.23801

ВАТ «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК», 75100, ХЕРСОНСЬ�

КА ОБЛ. М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,

1, тел.233�01

ВАТ «ТРАНСПОРТНИК», 75100, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.,

М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1

ВАТ «ОЛЕШИНСЬКЕ», 31312, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.,

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р�Н, С .ОЛЕШИН, тел.2�38�28

ВАТ «ЛЕТИЧІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»,

31500, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., СМТ ЛЕТИЧІВ, ВУЛ.

ІВАНА ФРАНКА, 33, тел.9�14�30

ВАТ «ЗАВОД «СТРОММАШИНА», 29019, М.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПР. МИРУ, 42, тел.3�61�53

ВАТ «СЕЛИЩАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»,

19400, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КОРСУНЬ�ШЕВЧЕН�

КІВСЬКИЙ Р�Н, С .СЕЛИЩЕ, тел.2�03�88

ВАТ «МАТУСІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 20600,

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ШПОЛЯНСЬКИЙ Р�Н, С. МА�

ТУСІВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, тел.631096

ВАТ «МАЙДАНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»,

20400, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ТАЛЬНІВСЬКИЙ Р�Н,

С.МАЙДАНЕЦЬКЕ, ВУЛ.НАБЕРЕЖНА, 3, тел.631096

ВАТ «ТІКИЧ», 19200, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЖАШКІ�

ВСЬКИЙ Р�Н, С. ЧЕРВОНИЙ КУТ, тел.2�21�41

ВАТ «БУЖАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 19300,

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЛИСЯНСЬКИЙ Р�Н, С. БУЖАН�

КА, тел.64561

ВАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», 19200,

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЖАШКІВ, ВУЛ. РАДГОСПНА,

7, тел.2�16�73

ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕ�

ЛІОРАТОР», 18003, М.ЧЕРКАСИ, ВУЛ. МОЛОТКО�

ВА, 87, тел.640409

ВАТ «ВЕЛИКОЗАГОРІВСЬКЕ», 16450, ЧЕРНІГІВСЬ�

КА ОБЛ., БОРЗНЯНСЬКИЙ Р�Н, С. ВЕЛИКА ЗАГО�

РІВКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 1

ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», 17500,

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ

НАРОДІВ, тел.5�04�03,5�00�61

ВАТ «АГАТ», 15100, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ, М.ГОРОД�

НЯ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 46, тел.2�17�14

ГЕНЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ В ЧЕРНІ�

ВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ —  ВАТ ТУРИСТИЧНИЙ КОМП�

ЛЕКС «ЧЕРЕМОШ», 58017, М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КО�

МАРОВА, 13А, тел.47518
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В
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ВИРОБНИЦТВО ТА ПЕРЕРОБ�

ЛЕННЯ  СІЛЬСЬКОГОСПО�

ДАРСЬКОЇ ТА ВИНОРОБНОЇ

ПРОДУКЦІЇ (�;1552)

ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУ�

ХОМОСТІ (�;755.7)

МЕБЛІ КОРПУСНІ (�;155.9)

НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХ�

НІКИ В КОРИСТУВАННЯ ПІД�

ПРИЄМСТВАМ ТА ОРГАНІЗА�

ЦІЯМ (�;261)

ТЕПЛОЕНЕРГІЯ (�;27.8), ВИ�

РОБНИЦТВО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ

(�;65.7), ВИРОБНИЦТВО ТА РЕ�

АЛІЗАЦІЯ ЦУКРУ (�;498.5)

ВИГОТОВЛЕННЯ МАХРОВИХ

ВИРОБІВ (�;330.1), ВИГОТОВ�

ЛЕННЯ РУШНИКІВ ТА ДЕКОРА�

ТИВНО�ТКАНИХ ПОКРИВАЛ

(�;200.7), ІНША ПРОДУКЦІЯ

(�;161.2)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ С/Г ПІД�

ПРИЄМСТВ, ІНШИХ ПІДПРИ�

ЄМСТВ АПК З/Ч, С/Г МАШИНА�

МИ, НАФТОПРОДУКТАМИ (�;2.5)

СІЛЬГОСП. ВИРОБИ (�;12.6)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПО�

СЛУГИ, КРІМ ВЕТЕРИНАРНИХ

(�;61.7)

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ

КУЛЬТУР, ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

(�;161.8)

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ

І СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

(�;308.4)

КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ

ВОДОПОСТАЧАННЯ (�;331.2)

АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕ�

ЗЕННЯ (�;44.2)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРО�

ДУКЦІЯ (�;52)

РЕМОНТНІ РОБОТИ (�;32.6)

УСТАТКУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧ�

НЕ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

БУДМАТЕРІАЛІВ (�;853.4)

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ (�;0),

(�;�)

НАДАННЯ ПОСЛУГ (�;0)

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

(�;473.4)

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРО�

ДУКЦІЇ (�;0)

РЕАЛІЗАЦІЯ ВЛАСНОЇ ПРО�

ДУКЦІЇ (�;560)

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ (�;0)

ПОСЛУГИ МЕЛІОРАТИВНОГО

БУДІВНИЦТВА (�;229.1), (�;0)

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ

КУЛЬТУР, ВИРОБНИЦТВО ПРО�

ДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА, ПО�

СЛУГИ НАСЕЛЕННЮ (�;233.8)

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ

(�;0)

ОБСЯГ ВИРОБЛЕНОЇ ПРО�

ДУКЦІЇ (�;118.5)

ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(�;1714.6)

[05386010]

[05511627]

[13943223]

[01353663]

[00372925]

[02968487]

[00907208]

[00412412]

[05491089]

[05491161]

[14312499]

[30704866]

[30704892]

[00488993]

[00901683]

[05394966]

[00373468]

[00373575]

[00373600]

[00373623]

[00373630]

[00373669]

[01034969]

[00725588]

[04371845]

[14310951]

[02574248]

3570,4 Так 0,25 0,25 1369568 342,392 9,590 1425 За 9 міс.2004р. 249 38599 59,22 22857 26 344 403 1552

9636,71625 Так 1,75 1,75 177226 310,1455 3,218 6,862 За 9 міс.2004р. 67 10144,3 47,78 4847,4 �1188 1538 104,2 755,7

168,875 Так 0,25 0,25 5 0,00125 0,001 3,5 За 9 міс.2004р. 73 326,7 61,37 200,5 �55,9 18,1 108,9 155,9

1759,118 Так 0,25 0,25 675500 168,875 9,600 2,3 За 9 міс.2004р. 31 3953 77,33 3057 �114 256 25 261

14388,336 Так 0,25 0,25 5754854 1438,7135 9,999 32,62 За 9 міс.2004р. 127 6819 91,26 6223 �999 278 814 592

2964,864 Так 0,25 0,25 1180486 295,1215 9,954 6,36 За 9 міс.2004р. 85 7105 63,19 4490 2 9 169 692

376,202 Так 0,25 0,25 177441 44,36025 11,792 1,86 За 9 міс.2004р. 3 71,2 61,94 44,1 �48,3 51,4 189,2 2,5

4460,84 Так 0,25 0,25 1782736 445,684 9,991 990 За 9 міс.2004р. 29 8491,5 61,10 5188,7 �883 126 664,7 12,6

3727,717 Так 0,25 0,25 913073 228,26825 6,124 10,85 За 9 міс.2004р. 6 4529,3 50,35 2280,3 �92,2 198,9 43,9 61,7

5258,951 Так 0,25 0,25 678800 169,7 3,227 16,3 За 9 міс.2004р. 23 6477,2 54,92 3557,2 �155,4 683,7 284,3 161,8

7957,7 Так 0,25 0,25 3183080 795,77 10,000 32,62 За 9 міс.2004р. 14 12341,2 45,51 5617 �381,4 1067,4 2068,4 308,4

3214,9 Так 0,25 0,25 1285960 321,49 10,000 1,72 За 9 міс.2004р. 13 4256,7 41,88 1782,6 �143 19,5 30,8 331,2

2131,8 Так 0,25 0,25 852720 213,18 10,000 2,49 За 9 міс.2004р. 4 2035,2 41,41 842,7 �271,2 13,7 120,8 44,2

4852,6 Так 0,25 0,25 1940880 485,22 9,999 4362 За 9 міс.2004р. 39 29496 52,65 15529 �19 772 1770 52

836,1 Так 0,25 0,25 65580 16,395 1,961 4,82 За 9 міс.2004р. 29 888,8 82,46 732,9 �38,2 34,7 73,3 32,6

15740 Так 0,25 0,25 6295840 1573,96 10,000 15 За 9 міс.2004р. 108 27069,2 44,05 11923,6 �308 381,2 55,1 853,4

2726,1 Так 0,25 0,25 670000 167,5 6,144 141 За 9 міс.2004р. 2 1259,6 47,28 595,5 �96,1 17,1 1730,2 0

1591 Так 0,25 0,25 301881 75,47025 4,744 171,4 За 9 міс.2004р. 324 10935,3 65,80 7195,9 �295,5 526,7 2048,8 0

1227,1 Так 0,25 0,25 634421 158,60525 12,925 232,2 За 9 міс.2004р. 120 19,6 57,65 11,3 �2186 96,9 3828,4 473,4

6435 Так 0,25 0,25 643500 160,875 2,500 215,6 За 9 міс.2004р. 413 0 0,00 0 0 0 0 0

1380,23 Так 0,25 0,25 435291 108,82275 7,884 22 За 9 міс.2004р. 129 0 0,00 0 �8556 0 11343 560

5126 Так 0,25 0,25 656200 164,05 3,200 149 За 9 міс.2004р. 482 4591,8 53,86 2473,2 0 786,9 9376 0

1941,5 Так 0,25 0,25 621280 155,32 8,000 0,918215 За 9 міс.2004р. 76 3601,4 61,94 2230,7 �52,2 50,4 194,8 229,1

1397 Так 0,25 0,25 345800 86,45 6,188 921,6 За 9 міс.2004р. 11 4835,8 67,08 3243,9 �12,2 9,6 462,9 233,8

3578,9 Так 0,25 0,25 1431400 357,85 9,999 16 За 9 міс.2004р. 14 22013,7 67,12 14775 �348,6 183,2 1616,1 0

236,98 Ні 0,25 4,43 94792 23,698 10,000 11 За 9 міс.2004р. 19 19205,2 59,82 11487,9 �151,7 204,5 323,1 118,5

48851,4285 Так 0,25 0,25 9520752 2380,188 4,872 2,7 За 9 міс.2004р. 147 55614,7 33,45 18603,3 �1657 343,6 159,7 1714,6

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Усього по Україні: 85

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 294*33*28
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К О Н К У Р С И� ����������            К О Н К У Р С И

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

ПАКЕТИ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення кон�

курсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвердже�
ного наказом Фонду державного майна України, Антимонопо�
льного комітету України та Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271 та зареєст�
рованого у Міністерстві юстиції України 28.09.2000 за
№ 665/4886, для забезпечення відкритості проведення конку�
рсів та з метою більшої інформованості потенційних покупців
Фонд державного майна України інформує про те, що розпо�
чато підготовку до проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій таких відкритих акціонерних товариств:

Центральний апарат Фонду державного майна України

Код за ЄДРПОУ Назва ВАТ Розмір пакета, %

14311583 Вилківський завод пресових вузлів 50

14307423 Завод Маяк 83,30

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

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

Телефони для довідок: (044) 296�59�77, 294�33�53, факс
200�56�16.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області

про проведення конкурсу з продажу пакета акцій
Державної холдингової компанії «Укрвуглепромтранс»,

що має стратегічне значення для економіки
та безпеки держави

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00180373.
Назва відкритого акціонерного товариства: Державна хол�

дингова компанія «Укрвуглепромтранс» (ВАТ).
Місцезнаходження: 83058, м. Донецьк, вул. Бесарабська, 27.
Телефони: (0622) 304�32�11, 90�31�19. Факс: (0622) 97�84�68.
Підприємство не є монополістом на загальнодержавному то�

варному ринку.
2. Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області про�

понує до продажу пакет акцій у кількості 13 299 000 шт., що ста�
новить 100,0% статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 7 319 700 грн.
3. Форму випуску акцій: документарна.
Пакет акцій знерухомлено, акції зараховані на рахунок у цін�

них паперах у зберігача — Акціонерний банк «Український Біз�
нес Банк», 83055, м. Донецьк, вул. Артема, 125.

Для придбання знерухомлених акцій фізичні та юридичні осо�
би повинні укласти договір про відкриття рахунка у цінних па�
перах з обраним зберігачем.

4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 3 324 750 грн.

Основна номенклатура та обсяги виконання робіт,
послуг за 9 міс. 2004 р.

Види робіт, послуг тис. грн.

Капітальний ремонт залізничної колії — 16,306 км 970,1

Середній ремонт залізничної колії — 1,437 км 72,1

Капітальний ремонт стрілочних переводів — 30 комп. 450,0

Капітальний ремонт електродвигунів — 81 шт. 58,6

Інше 110,7

Кількість робочих місць на 01.10.04 — 207.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться

ВАТ, умови їх використання: земельна ділянка надана ВАТ у
встановленому законодавством порядку на підставі актів на
право постійного користування землею і становить 11,77 га, у
т. ч. у Донецькій області розташовані: базове господарство (1,8
га) — головний корпус, виробничо�лабораторний корпус, га�

раж, АЗС, котельня, кузня; склад на базі УМТП (0,06 га); діль�
ниця № 4 (1,2 га) — контора майстерні, гаражі, складські при�
міщення; Горлівські майстерні по ремонту рухомого складу
(1,17 га) — виробниче приміщення, цехи, гаражі, склади, транс�
форматорний кіоск; у Луганській області розташовані: Стаха�
новська колійна машинна станція (6,2 га) — виробничі примі�
щення, котельна, цехи, склади; Свердловська колійна машин�
на станція (1,34 га) — виробничі приміщення, майстерня, га�
раж, трансформаторний кіоск.

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 2 668 2 532 1 700 2 238

Балансовий прибуток, тис. грн. +880 �2 182 �1 397 �564

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 5 048 5 134 4 348 4 551

Кредиторська заборгованість, тис. грн. 1 547 2 217 2 050 2 341

Рентабельність, % 26,7 �21,3 3,2 10,2

Вартість активів, тис. грн. 11 690 10 026 8 292 8 066

5. Фіксовані умови конкурсу.
Погашення простроченої кредиторської заборгованості: у

повному обсязі із заробітной плати протягом місяця після всту�
пу у права власника; перед бюджетом, перед Пенсійним фон�
дом протягом 60 днів з моменту підписання договору купівлі�
продажу пакета акцій.

Покупець пакета акцій протягом трьох років від дати укла�
дення договору купівлі�продажу має забезпечити: здійснення
програми технічної реконструкції виробництва, впровадження
прогресивних технологій ВАТ; збереження тих видів економіч�
ної діяльності, які є на момент підписання договору купівлі�
продажу; досягнення обсягів виробництва в 2005 р. — 2 700
тис. грн., у 2006 р. — 3 100 тис. грн., у  2007 р. — 3 500 тис.
грн.; одержання чистого прибутку в 2005 р. — 135 тис. грн., у
2006 р. — 155 тис. грн., у 2007 р. — 175 тис. грн.; збереження
робочих місць, існуючих на момент підписання договору купів�
лі�продажу та створення нових; створення безпечних умов пра�
ці; забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсот�
ків від суми реалізованої продукції за рік; здійснення робіт що�
до захисту навколишнього середовища, дотримання екологіч�
них норм експлуатації об’єкта; виконання визначених держа�
вою мобілізаційних завдань для ВАТ.

Недопущення розірвання трудових договорів з працівника�
ми ВАТ з ініціативи власника або уповноваженого ним органу,
за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу
законів про працю України або вчинення працівником дій, за
які законодавством передбачена можливість звільнення на під�
ставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про
працю України протягом 6 місяців від дня переходу до покупця
права власності на пакет акцій.

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

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

курсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку
підприємства щодо підвищення економічних, соціальних, фі�
нансових, технологічних та екологічних показників його діяль�
ності;

бізнес�план або техніко�економічне обґрунтування післяпри�
ватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайнятості
працівників підприємства, пропозицію інвестора із зазначен�
ням максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх
внесення.

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

Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па�
кетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у про�
цесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним
наказом Фонду державного майна України, Антимонопольно�
го комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фон�
дового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271 та зареєстрова�
ного у Міністерстві юстиції України 28.09.2000 за № 665/4885.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 731 970 грн., як конкурсну гарантію, на розра�

хунковий рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Донець�
кій області № 37313008000034 в Управління Державного каз�
начейства в Донецькій області, МФО 834016, код за
ЄДРПОУ 13511245. Призначення платежу — конкурсна гаран�

тія для участі в конкурсі з продажу пакета акцій ДХК «Укрвугле�
промтранс».

7.2. Сплачує 17 грн., як реєстраційний збір, на розрахунко�
вий рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій об�
ласті № 37187561900001 в Управління Державного казначей�
ства в Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245. Призначення платежу — реєстраційний збір для уча�
сті в конкурсі з продажу пакета акцій ДХК «Укрвуглепромтранс».

7.3. Подає по 2 примірники конкурсних пропозицій та під�
твердних документів. Конкурсні пропозиції та підтвердні доку�
менти подаються до органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних до�
кументів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднується та
запечатується в окремий непрозорий пакет з написом «Конку�
рсні пропозиції» і зазначенням на ньому тільки адреси органу
приватизації та назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Під�
твердні документи» і зазначенням на ньому тільки адреси ор�
гану приватизації та назви конкурсу.

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

8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій та під�
твердних документів — за сім календарних днів до дати прове�
дення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних
документів: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, каб. 522, Ре�
гіональне відділення ФДМУ по Донецькій області, щодня з 8.00
до 17.00, по п’ятницях з 8.00 до 16.00, крім вихідних та святко�
вих днів. Телефон для довідок 335�96�50.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідування ВАТ

можна отримати у Регіональному відділенні ФДМУ по Донець�
кій області (кімн. 114). Ознайомитись з об’єктом та отримати
докладну інформацію можна за адресою: 83058, м. Донецьк,
вул. Бесарабська, 27.

11. Конкурс буде проведено через 45 календарних днів
після опублікування інформаційного повідомлення в га*
зеті «Відомості приватизації» за адресою: 83000, м. До*
нецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по
Донецькій області.

Додаткові умови участі в конкурсі з продажу пакета акцій
розміром 100,0% статутного фонду Державної холдингової

компанії «Укрвуглепромтранс», що має стратегічне значення
для економіки та безпеки держави

1. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є до�
тримання ними однієї з таких умов та надання інформації що�
до: провадження протягом не менше трьох років економічної
діяльності з будівництва та ремонту залізничних колій промис�
лових підприємств; провадження протягом не менше трьох ро�
ків економічної діяльності з виробництва продукції (робіт і по�
слуг), яка використовується в будівництві та ремонті залізнич�
них колій промислових підприємств; використання протягом
не менше трьох років в основній діяльності робіт і послуг по
будівництву та ремонту залізничних колій промислових підпри�
ємств; здійснення не менше одного року безпосереднього ко�
нтролю на підприємствах, що провадять економічну діяльність,
визначену в абзацах другому—четвертому цього пункту.

2. Учасник конкурсу зобов’язаний у терміни та в порядку, які
встановлені Положенням про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, ство�
рених у процесі приватизації та корпоратизації, та інформацій�
ними повідомленням РВ ФДМУ по Донецькій області про про�
ведення конкурсу з продажу пакета акцій Державної холдин�
гової компанії «Укрвуглепромтранс», надати інформацію про
осіб, пов’язаних з ним відносинами контролю за господарсь�
кою діяльністю відповідно до статті 1 Закону України «Про за�
хист економічної конкуренції».

Для участі у конкурсі не допускаються покупці, що подали ін�
формацію про осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю,
з якої неможливо встановити суб’єктів господарювання, що бу�
дуть контролювати подальшу діяльність Державної холдинго�
вої компанії «Укрвуглепромтранс».

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

4. Учасники конкурсу — нерезиденти та підприємства з іно�

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296*59*77

Відомості про зберігачів акцій ВАТ*

Рахунок у  ЦП органу
приватизації

Дата видачі
рахунка

Код за
ЄДРПОУ

Çáåð³ãà÷№
пор.

Адреса

Дозвіл на здійснення
професійної депозитарної діяльності

Номер дозволу Дата видачі
дозволу

Номер
рахунка

1 9807750 Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк» 61005, м. Харків, просп. Московський, 60, Серія АА 604091 06.01.2004 № 003279 24.12.99

тел. (0572) 21�92�12, 28�26�20

2 25006044 ТОВ «Ділерська контора «Укрінвест» 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 1а, Серія АА 241969 12.11.2001 № 003022 02.12.99

тел./факс (0562) 370�44�06, 370�44�09

3 14305909 Акціонерний поштово�пенсійний банк «Аваль» 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, Серія АА 604003 02.12.2003 № 500021 18.02.2000

тел. 296�92�26

4 20971504 Акціонерний комерційний банк «ІМЕКСБАНК» 65058, м. Одеса, просп. Шевченка, 8а, Серія АА 241531 09.11.2001 № 003001 25.11.99

тел. (0482) 68�49�00, тел./факс (0482) 60�71�58
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земними інвестиціями повинні надати відомості про джерела
надходження коштів.

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

6. Претендент на участь у конкурсі підтверджує свою відпо�
відність кваліфікаційним вимогам учасника, зазначеним в ін�
формаційному повідомленні, такими документами, які містять
інформацію про те, що цей учасник дійсно дотримується од�
нієї з зазначених умов, а саме: довідкою органів статистики про
включення до Єдиного державного реєстру підприємств та ор�
ганізацій України; поточними формами державної статистич�
ної звітності щодо впровадження економічної діяльності за ви�
дами діяльності (КВЕД), включеними в довідку органів статис�
тики; копіями укладених договорів; копіями податкових накла�
дних; копіями митних декларацій; виписками з реєстру акціо�
нерів.

Ці документи претендент на участь у конкурсі подає у складі
підтвердних документів.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій

області про проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ «Хмельницьке авіапідприємство

«Поділля*Авіа»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 01130704.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): від�

крите акціонерне товариство «Хмельницьке авіапідприємство
«Поділля�Авіа».

Місцезнаходження ВАТ: Україна, 29008, м. Хмельницький,
аеропорт.

Телефон/факс (0382) 76�31�81.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна України

по Хмельницькій області пропонує до продажу пакет акцій у кі�
лькості 10 312 440 шт., що становить 95,00% статутного фонду
ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 3 402,206 грн.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна.
Акції зараховані на рахунок Фонду державного майна Украї�

ни у цінних паперах № 003087, відкритий зберігачем ВАТ «Все�
український Акціонерний Банк» (ліцензія на здійснення профе�
сійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів від
18.03.2003 серія АА № 558460), юридична адреса: 04119, м.
Київ, Зоологічна, 5.

4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 2 713 800,00 грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг), у

тому числі експортної, за останній звітний період: надано по�
слуг на суму 7 322,3 тис. грн., у т. ч. від експортних послуг отри�
мано 6 713,8 тис. грн.

Кількість працюючих — 105 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться

ВАТ, умови її використання: земельна ділянка надана у постійне
користування і становить 3,36 га в зоні аеропорту Ружична, зе�
мельна ділянка 2,5293 га в м. Хмельницькому по вул. Пілотська,
2 надана в довгострокову оренду і земельна ділянка 0,2055 га
в м. Хмельницькому по вул. Пілотська, 2 надана в короткостро�
кову оренду. Кількість споруд — 20.

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 4 064,8 5 631,4 7 322,3

Балансовий прибуток, тис. грн. �103,5 117,9 150,6

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 994,1 1 321,0 1 679,0

Кредиторська заборгованість, тис. грн. 862,7 1 108,1 1 417,6

Рентабельність, % �1,6 6,9 7,4

Вартість активів, тис. грн. 4 076,8 4 409,3 4 779,4

5. Фіксовані умови конкурсу:
забезпечення виконання договорів (включаючи довгостро�

кові), які укладені до моменту продажу пакета акцій; здійснен�
ня технічної реконструкції чотирьох літаків Ан�26 шляхом до�
обладнання їх для міжнародних польотів протягом одного року
з моменту підписання договору купівлі�продажу пакета акцій
ВАТ; переобладнання одного літака Ан�26 у пасажирський ва�
ріант протягом одного року з моменту підписання договору ку�
півлі�продажу пакета акцій ВАТ; дообладнання двох літаків Ан�26
системами попередження зіткнення у повітрі (TCAS) протягом
одного року з моменту підписання договору купівлі�продажу
пакета акцій ВАТ; дообладнання чотирьох літаків Ан�26 систе�
мами попередження близькості землі (EGPwS) протягом од�
ного року з моменту підписання договору купівлі�продажу па�
кета акцій ВАТ; придбання для розвитку авіаперевезень в об�
ласті та Західному регіоні України літака Ан�74�ТК�300 протя�
гом одного року; недопущення розірвання трудових договорів
з працівниками підприємства, що приватизується, з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу протягом не менше
6 місяців від дня переходу до нього права власності, за винят�
ком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів
про працю України або вчинення працівником дій, за які зако�
нодавством передбачена можливість звільнення на підставі
пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексів законів про пра�
цю України; збереження робочих місць, які є на момент підпи�
сання договору купівлі�продажу пакета акцій ВАТ протягом п’я�
ти років; не допускати зміни профілю діяльності, зменшення
обсягів виробництва та не змінювати місце базування ВАТ про�
тягом п’яти років з моменту підписання договору купівлі�
продажу пакета акцій ВАТ; створення безпечних та нешкідли�
вих умов праці на ВАТ; забезпечення витрат на охорону праці
не менше 0,5 відсотків від обсягів наданих послуг на рік; здійс�
нення робіт щодо захисту довкілля, дотримання екологічних
норм; виконання вимог Закону України «Про захист економіч�
ної конкуренції»; виконання мобілізаційних завдань, визначе�
них державою для ВАТ; покупець не має права здійснювати по�

дальше відчуження придбаного пакета акцій або його окремих
частин до повного виконання покупцем умов договору купівлі�
продажу об’єкта приватизації, а також здійснювати подальше
відчуження об’єкта приватизації без збереження для нового
власника зобов’язань, визначених умовами конкурсу.

Концепція розвитку підприємства повинна містити зобов’я�
зання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу та ре�
алізації плану довгострокових інтересів у розвитку підприємс�
тва щодо підвищення економічних, соціальних, фінансових, тех�
нологічних та екологічних показників діяльності ВАТ, здійснен�
ня ефективного управління ним.

План приватизації пакета акцій повинен включати в себе кон�
цепцію розвитку підприємства та містити інформацію, визна�
чену в додатку 3 до Положення про порядок проведення кон�
курсів з продажу пакетів акцій ВАТ, створених у процесі прива�
тизації та корпоратизації, затвердженого спільним наказом Фо�
нду державного майна України, Антимонопольного комітету
України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ри�
нку від 13.09.2000 № 1908/11/271, а також проект договору ку�
півлі�продажу із змінами і доповненнями до варіанта, запро�
понованого органом приватизації.

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

Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па�
кетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у про�
цесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним
наказом Фонду державного майна України, Антимонопольно�
го комітету України та Державної комісії з цінних паперів та фо�
ндового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271, зареєстровано�
го у міністерстві юстиції України 28.09.2000 за № 665/4886.

Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конкур�
сі не допускаються.

7. Для участі в конкурсі потенційний покупець:
сплачує 340 220,60 грн. конкурсної гарантії на розрахунко�

вий рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій
області, код за ЄДРПОУ 02898152, № 37318002200304 в бан�
ку УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.
Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі в конкурсі
з продажу пакета акцій ВАТ «Хмельницьке авіапідприємство
«Поділля�Авіа».

Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунковий раху�
нок Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, № 37189500900001 в банку УДК у Хмель�
ницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013. Призначення
платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу па�
кета акцій ВАТ «Хмельницьке авіапідприємство «Поділля�Авіа».

Подає по 2 примірники конкурсних пропозицій та підтверд�
них документів.

Конкурсні пропозиції та підтвердні документи подаються до
органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних до�
кументів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Кон�
курсні пропозиції» із зазначенням на ньому тільки адреси Ре�
гіонального відділення Фонду державного майна України по
Хмельницькій області і назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Підт�
вердні документи» із зазначенням на ньому тільки адреси Ре�
гіонального відділення Фонду державного майна України по
Хмельницькій області і 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 про�
ведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних
документів: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Регіо�
нальне відділення Фонду державного майна України по Хмель�
ницькій області, щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та перед�
святкових днях — з 8.00 до 16.00.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання акці�
онерного товариства можна отримати щодня з 8.00 до 17.00,
по п’ятницях та передсвяткових днях — з 8.00 до 16.00.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ.
Ознайомитися з об’єктом та отримати інформацію можна за

адресою: 29008, м. Хмельницький, аеропорт. Телефон/факс
76�31�81.

11. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Хмельницьке авіа*

підприємство «Поділля*Авіа» буде проведено через 35 ка*
лендарних днів після опублікування цієї інформації в га*
зеті «Відомості приватизації», за адресою: 29013, м. Хме*
льницький, вул. Соборна, 75, Регіональне відділення Фо*
нду державного майна України по Хмельницькій області.

За довідками звертатись: Регіональне відділення Фонду дер�
жавного майна України по Хмельницькій області, тел. (0382)
76�42�13, факс (0382) 72�09�49.

Підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про визнання конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Рівненська авіакомпанія «Універсал*Авіа» таким,

що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з

продажу пакета акцій ВАТ «Рівненська авіакомпанія «Універсал�
Авіа», оголошення про який було оприлюднено в газеті «Відо�
мості приватизації» від 13.10.2004 № 40 (328).

ВАТ «Рівненська авіакомпанія «Універсал�Авіа» розташова�
не за адресою: Україна, 33004, Рівненська обл., Рівненський
район, с. В. Омеляна, вул. Авіаторів, 1.

До продажу був запропонований пакет акцій розмі�
ром 82,32% статутного фонду товариства та кількістю акцій
4 863 785 штук.

Код за ЄДРПОУ: 13987597.
Номінальна вартість однієї акції — 1 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 3 404,800 тис. грн.
Форма випуску акцій — бездокументарна.
Відповідно до Положення по порядок проведення конкурсів

з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, ство�
рених у процесі приватизації та корпоратизації, затверджено�
го спільним наказом Фонду державного майна України, Анти�
монопольного комітету України, Державної комісії з цінних па�
перів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271 та на�
казу Фонду державного майна України конкурс з продажу па�
кета акцій ВАТ «Рівненська авіакомпанія «Універсал�Авіа» вва�
жається таким, що не відбувся.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

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

продажу пакета акцій ВАТ «Завод «Ніжинсільмаш», оголошен�
ня про який було оприлюднено в газеті «Відомості приватиза�
ції» від 27.10.2004 № 42 (330).

ВАТ «Завод «Ніжинсільмаш» розташоване за адресою: Укра�
їна, 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 109.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром
99,9955% статутного фонду товариства та кількістю акцій
45 085 226 штук.

Код за ЄДРПОУ: 14311643.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 11 400 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, затвердже�
ного спільним наказом Фонду державного майна України, Ан�
тимонопольного 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 продажу па�
кета акцій ВАТ «Завод «Ніжинсільмаш» вважається таким, що
не відбувся.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання повторного конкурсу з продажу пакета

акцій ВАТ «Волиньрибгосп» таким, що не відбувся
Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області підби�

ло підсумки повторного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Волиньрибгосп», розташованого за адресою: 45626, смт Ро�
кині Луцького району Волинської області.

Оголошення РВ ФДМУ по Волинській області про проведен�
ня повторного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Волинь�
рибгосп» надруковано в газеті «Відомості приватизації» від
20.10.04 № 41 (329).

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

Код за ЄДРПОУ: 21746732.
Початкова ціна пакета акцій: 130 000 грн.
Номінальна вартість однієї акції: 0,25 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, затвердже�
ного спільним наказом ФДМУ, АМКУ, ДКЦПФР від 13.09.2000
№ 1908/11/271, повторний конкурс з продажу пакета акцій ВАТ
«Волиньрибгосп» визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з
відсутністю заяв про участь у конкурсі.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Луцьке авіапідприємство» таким, що не відбувся

Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області підби�
ло підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Луцьке авіа�
підприємство», розташованого за адресою: Україна, 43003, Во�
линська область, м. Луцьк, аеропорт ЦА.

Оголошення РВ ФДМУ по Волинській області про проведен�
ня конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Луцьке авіапідприєм�
ство» надруковано в газеті «Відомості приватизації» від 13.10.04
№ 40 (328).

Пакет акцій, який був запропонований до продажу,—
3 418 200 шт., що становить 70,42% статутного фонду ВАТ.

Код за ЄДРПОУ: 13363879.
Початкова вартість пакета акцій: 12 400 000 грн.
Номінальна вартість однієї акції: 0,25 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, затвердже�
ного спільним наказом ФДМУ, АМКУ, ДКЦПФР від 13.09.2000
№ 1908/11/271, конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Луцьке
авіапідприємство» визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з
відсутністю заяв про участь у конкурсі.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Новгородський машинобудівний завод»
Регіональним відділенням ФДМУ по Донецькій області під�

биті підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Новгород�
ський машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 00165764), роз�
ташованого за адресою: 85294, Донецька обл., м. Дзержинськ,
с. Новгородське, вул. Петровського, 1.

Конкурс проведено за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Ар�
тема, 97, Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій облас�
ті.

Переможцем конкурсу визнано відкрите акціонерне то*
вариство «Дружківський машинобудівний завод» (код за
ЄДРПОУ 00165669).

УПРАВЛІННЯ КОНКУРСНОГО ПРОДАЖУ, т. 296*59*77
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Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язується виконати фіксовані умови конкур�

су, визначені його планом приватизації пакета акцій ВАТ:
погашення простроченої кредиторської заборгованості:
у повному обсязі із заробітної плати протягом місяця після

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

дом у сумі 133 тис. грн. протягом 60 днів з моменту підписання
договору купівлі�продажу пакета акцій ВАТ.

Покупець пакета акцій в межах корпоративних прав повинен
сприяти:

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

збереженню протягом трьох років тих видів економічної дія�
льності, які існують на момент підписання договору купівлі�
продажу пакета акцій;

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

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

виконанню визначених державою мобілізаційних завдань для
ВАТ;

здійсненню робіт щодо захисту навколишнього середовища,
дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

недопущенню розірвання трудових договорів з працівника�
ми ВАТ з ініціативи власника або уповноваженого ним органу,
за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу
про працю України або вчинення працівником дій, за які зако�
нодавством передбачена можливість звільнення на підставі
пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про пра�
цю України протягом 6 місяців від дня переходу до покупця пра�
ва власності на пакет акцій.

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

Пакет акцій містить 6 111 756 штук, що становить 48,49% ста�
тутного фонду.

Початкова ціна пакета акцій — 2 146 362 грн.
Кінцева ціна пакета акцій — 2 151 362 грн.

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

т. 294�44�64

Фонд державного майна України повідомляє, що пакет ак�
цій закритого акціонерного товариства «Тралфлот»
розміром 25%+1 акція та кількістю простих іменних акцій
2 846 558 штук, яке знаходиться за адресою: Автономна Ре�
спубліка Крим, 99014, м. Севастополь, вул. Правди, 10, код
за ЄДРПОУ 31583903, приватизований шляхом викупу ак�
ціонером відкритим акціонерним товариством «Інтер*
рибфлот» за 3 059 769,00 гривень.

Фонд державного майна України повідомляє, що держа�
вний пакет акцій закритого акціонерного товариства «Ре*
спубліканський навчальний центр», розташованого за
адресою: АРК, м. Севастополь, вул. Харківська, 1, код за
ЄДРПОУ 24493757, в кількості 10 500 штук, що становить
38,9% статутного фонду товариства, приватизований шля�
хом викупу за грошові кошти співзасновником — фізичною
особою за 105 786,00 грн.

Фондом державного майна України прийнято рішення про
приватизацію державного пакета акцій ВАТ «СВІТ» кількіс�
тю 53 штуки загальною номінальною вартістю 212,00 грн.,
що становить 0,00252% статутного фонду товариства, яке
знаходиться за адресою: 69118, м. Запоріжжя, вул. Гаври�
лова, 14, код за ЄДРПОУ 01473864.

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА  Д

Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Клуб, що знаходиться на балансі ТОВ «Виробничо�наукова

фірма «Зеленогірське», за адресою: Одеська обл., Любашів�
ський р�н, с. Шликареве. Приватизовано фізичною особою за
3 800,00 грн., у т. ч. ПДВ — 633,33 грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спальний корпус санаторію «Ялинка», що знаходиться на ба�

лансі колективного підприємства курортно�туристичного бу�
дівництва «Базис», за адресою: Харківська обл., Зміївський
р�н, с. Дачне. Приватизовано фізичною особою за 41 000,00
грн., у т. ч. ПДВ — 6 833,33 грн.

Пропонуються до продажу

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні цегельного заводу,

що знаходиться на балансі ТОВ «Фірма «Агрокомплекс»
(початкова вартість знижена на 30%)

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

Відомості про об’єкт: початок будівництва — 1991 р., при�
пинення — 1998 р. До складу об’єкта входять: виробничий ко-
рпус, за ГП № 1 — будівля з легких металевих конструкцій типу
«Молодечне». Виконані фундаменти, по яких змонтовані фун�
даментні балки і виконаний цегляний цокіль, по якому з кріп�
ленням до металевих колон змонтовані стінові панелі типу «се�
ндвіч». Будівля модуля повністю змонтована. Виконана покрі�
вля частково прийшла в непридатність і потребує ремонту. Бу�
ло виконано повністю засклення, але з часом у результаті при�
родних явищ засклення в більшій частині зруйновано. Метале�
ві конструкції каркасу покрилися іржею. Змонтоване підійма�
льно�транспортне обладнання — три кран�балки вантажопід�
йомністю 3,2 т кожна, на одній з яких відсутній двигун каретки.
Виконано електросилове обладнання і електроосвітлення бу�
дівлі, яке частково зруйнувалось і прийшло в непридатність. Ча�
стково виконані сантехнічні роботи і бетонна підлога, які також
частково прийшли в непридатність. На рівні підлоги (відмітці
0,00) виконані технологічні транспортні шляхи з монолітних за�
лізобетонних конструкцій і рейкових колій. Усередині корпусу
виконана будівельна частина тунельної печі довжиною 108 м
для випалювання цегли без куполу печі. Виконані сушильні ка�
мери в кількості 20 шт. з металевими запірними дверима, ме�
талевими полицями для сушіння сирцю і рейки для візків. Усе�
редині корпусу виконано приміщення електрощитової, лабо�
раторні і побутові приміщення. У корпусі змонтована до пресу
технологічна лінія, яка не була налагоджена. На момент обсте�
ження лінія розукомплектована, без транспортних стрічок, які
не були одержані від постачальника, на лінії все покрилось ко�
розією, лінія недіюча.

Приймальне відділення, за ГП № 2. Виконані фундаменти, це�
гляні стіни, покриття зі збірних залізобетонних ребристих плит,
рулонна покрівля, яка частково прийшла в непридатність. Сто�
лярні дерев’яні вироби і дерев’яні ворота прийшли в непридат�
ність. Штукатурні роботи виконані частково. Засклення повніс�
тю розбите. Виконані електротехнічні і сантехнічні роботи при�
йшли в непридатність, теплокалорифери повністю розукомпле�
ктовані. Бетонна підлога частково пошкоджена. Виконані два бу�
нкери для приймання сировини повністю покриті корозією.

Шихтозапасник, за ГП № 3. Виконані земляні роботи по кот�
ловану і частково фундаменти з монолітного залізобетону. Ні�
які інші роботи не виконувались.

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

Галереї, за ГП № 5. З трьох галерей виконана галерея з при�
ймального відділення. Нахилена будівля з цегли, покриття —
збірні залізобетонні плити, утеплювач та рулонна покрівля. Ви�
конано електроосвітлення і змонтований нахилений транспо�
ртер, конструкції якого покрились корозією.

РУ-10 кВ з трансформаторною підстанцією, за ГП № 6. Цег�
ляна будівля прибудована до головного корпусу №1. Виконані
фундаменти, цегляні стіни, покриття зі збірних залізобетонних
пустотних панелей, утеплювач та рулонний килим, який част�
ково прийшов в непридатність. Дерев’яні двері повністю при�
йшли в непридатність. Змонтоване в трансформаторній підста�
нції обладнання частково розукомплектовано.

Теплогенераторна, за ГП № 7. Виконані фундаменти, вста�
новлені колони по яких змонтовані металеві балки і покрівля з
оцинкованого металевого листа. Стінове огородження не ви�
конувалось. Усередині виконані монолітні залізобетонні фун�
даменти і канали під обладнання. Інші роботи не виконувались.

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

Котельня, за ГП № 10. Будівля каркасна з цегляним запов�
ненням. Виконані фундаменти, фундаментні балки, колони ка�
ркасу, залізобетонні балки та залізобетонні ребристі плити по�
криття, частково прийшла в непридатність. Стіни зі збірних за�
лізобетонних стінових панелей з окремим цегляним заповнен�
ням, підлога бетонна. Виконані електротехнічні, сантехнічні,
столярні і штукатурні роботи, частково прийшли в непридат�
ність, змонтовані три котли 1/9 Г і котельне обладнання, які ча�
стково розукомплектовані і покриті корозією.

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

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

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

Виконані дві водонапірні башти, за ГП № 15,16.
Майданчики шихтовки глини та твердого палива, за ГП

№ 17,18 — будівництвом не виконувались.
Майданчик з перероблення аргеліту, за ГП № 19. Будівля типу

навісу, по якій виконані фундаменти, колони, двоскатні залізо�
бетонні балки, ребристі плити покриття та бетонна підлога. Ру�
лонна покрівля частково прийшла в непридатність.

Адміністративна будівля, за ГП № 20. Виконана повністю
3�поверхова цегляна будівля. Були виконані електротехнічні,
сантехнічні і штукатурні роботи, бетонна підготовка під підло�
гу, які частково пошкоджені. Двірне і віконне заповнення з де�
рева і алюмінію частково пошкоджене і частково відсутнє, за�
склення частково розбите, в побутових приміщеннях облицю�
вання стін глазурованою плиткою частково зруйноване.

 Стоянка транспортних засобів, за ГП № 21 — будівництвом
не виконувалась.

 Виконана цегляна будівля пождепо на два автомобіля, по�
крівля і штукатурні роботи на якій частково прийшли в непри�
датність. Електротехнічні, сантехнічні, столярні і оздоблюваль�
ні роботи по будівлі не виконувались.

На майданчику виконані мережі водогону і каналізації, назе�
мна теплотраса, зовнішня ізоляція якої частково зруйнована.
Від підстанції, розташованої на майданчику, виконано розга�
лудження до силових шаф, по периметру майданчика встано�
влені залізобетонні опори зовнішнього освітлення. Мережі зв’я�
зку на майданчику не виконувались.

По зовнішньомайданчикових інженерних мережах виконаний

водогін технічної води, каналізаційні підземні очисні споруди і
каналізація від заводу до очисних споруд. Водогін господар�
сько�питної води, мережі телефонізації, радіофікації, газопо�
стачання  — не виконувались.

Виконано електропостачання на залізобетонних опорах,
змонтований провід повністю демонтований.

Проектно�кошторисна документація на об’єкт, яка є в наяв�
ності, не комплектна, застаріла і потребує корегування. По по�
жежному депо проектно�кошторисна документація повністю
відсутня.

На майданчику виконано вертикальне планування. Благоус�
трій, озеленіння, дороги і тротуари на майданчику не викону�
вались. Виконано огородження території заводу зі збірних за�
лізобетонних плит. Декілька плит впало і лежать на землі.

Земельна ділянка — 3,11 га.
Загальна ступінь будівельної готовності об’єкта з урахуван-

ням його фактичного стану — до 65 %.
Вартість продажу об’єкта разом з незмонтованим обладнан�

ням та не використаними будівельними матеріалами  —
1 151 517,24 грн. без ПДВ ( з урахуванням знижки на 30%),
ПДВ — 230 303,45 грн.

Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —
1 381 820,69 грн.

 Умови продажу: використання об’єкта за первісним призна�
ченням; завершення будівництва об’єкта протягом 5 років; за�
бороняється відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій
розташований цей об’єкт, до моменту завершення будівницт�
ва і введення об’єкта в експлуатацію; забезпечення вимог тех�
ніки безпеки, екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого вве�
дення об’єкта в експлуатацію; погасити заборгованість із за�
робітної плати у сумі 90 900,00 грн.; прийняти пайову участь в
будівництві газопроводу до с. Кармалюкове довжиною 2 км; у
2�місячний термін покупець відшкодовує витрати, пов’язані з
приватизацією об’єкта.

Питання відведення, оренди або приватизації земельної ді�
лянки вирішується за ініціативою покупця самостійно після
укладення договору купівлі�продажу об’єкта згідно з чинним
законодавством.

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

Переможець аукціону в разі відмови від укладення договору
купівлі�продажу об’єкта сплачує продавцю 20% від кінцевої ці�
ни продажу об’єкта.

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

Грошові кошти в розмірі 138 182,10 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на ра�
хунок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області №
37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.

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

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

 Ознайомитися з об’єктом можна за адресою його розташу�
вання. 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 (кімн.14),
тел. 35�46�29. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), по
п’ятницях з 8.00 до 14.00.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні

9*поверхового 72*квартирного житлового будинку
(будівельний № 30) (ціна знижена на 30%)

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 08563079.
Назва об’єкта: 9�поверховий 72�квартирний житловий буди�

нок (будівельний № 30), що знаходиться на балансі державної
виробничої фірми «Добропілляшахтобуд».

Адреса об’єкта: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, мік�
рорайон № 8.

Ступінь будівельної готовності — 36%.
Відомості про об’єкт: виконано земельні роботи — 100%, фу�

ндамент — 100%, стіни та перекриття підвалу — 100%, зведе�
но стіни 1—3 поверхів, панелі перекриття — 42%.

Будівництво припинено у 1996 р.
Загальна  площа земельної ділянки — 0,12 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 161 823,90 грн., ПДВ

— 32 364,78 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

— 194 188,68 грн.
 Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести

об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років від дати нотаріаль�
ного посвідчення договору купівлі�продажу.

2. У річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії що�
до переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будівницт�
ва та введення об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навко�
лишнього середовища під час добудови та подальшого вве�
дення в експлуатацію об’єкта.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу,
що становить 19 419 грн., вносяться на р/р № 37313008000034
в банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, Регіональне відділення Фонду держмайна України
по Донецькій області.

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

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

Аукціон буде проведено на 34*й день після публікації цієї
інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00, за
адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13, Товар*
на біржа «Феміда».

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

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062) 304�75�27.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  АТС на 10 000

номерів (ціна знижена на 30%)
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 05463957.
Назва об’єкта: АТС на 10 000 номерів, що знаходиться на ба�

лансі Зуївської ТЕС, структурної одиниці ВАТ «Донбасенерго».
Адреса: Донецька обл., м. Зугрес�3.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано — фундаменти

стрічкові із збірних фундаментних блоків — 100%, каркас та сті�
ни із збірних залізобетонних конструкцій —100%, цегляна кла�
дка зовнішніх та внутрішніх стін — 100 %, перегородки цегляні
1—2�го поверхів — 100%, цементна стяжка 2�го поверху 100%,
покрівля — 100%, штукатурні роботи 1—2�го поверхів — 60%,
дверні блоки — 70%, віконні блоки —100%, внутрішні мережі:
опалення — 100%, каналізація — 50%, водовід — 60%, елект�
ропроводка — 80%, зовнішні мережі опалення — 100%.

Будівництво здійснювалось з 1992 до 2001 рр.
Ступінь будівельної готовності — 28%.
Площа земельної ділянки — 0,1 га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 310 800 грн., ПДВ —

62 160 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

— 372 960 грн. без вартості земельної ділянки.
 Умови продажу.
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта.
2. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести

об’єкт в експлуатацію протягом 5 років від дати нотаріального
посвідчення договору купівлі�продажу.

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

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

5. Питання землекористування новий власник вирішує з ор�
ганом місцевого самоврядування, згідно з чинним законо�
давством.

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

 Грошові кошти у сумі 37 296 грн., що становить 10% від по�
чаткової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк УДК у
Донецькій обл. на р/р № 37313008000034, МФО 834016, код
за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

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

 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
інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00, за
адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13, на То*
варній біржі «Феміда».

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж під розбирання на аукціоні дитячого

відділення на 30 ліжок лікарняного комплексу
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 05463957.
Назва об’єкта: дитяче відділення на 30 ліжок лікарняного ком�

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

Адреса: Донецька обл., м. Зугрес�3.
Відомості про об’єкт: по об’єкту виконано: земляна основа

під фундаменти — 100%, бетонна підготовка під фундаменти
—100%, фундаменти із збірних бетонних блоків — 90%, цегля�
на кладка цокольної частини — 30%, цегляна кладка 1�го пове�
рху — 10%.

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

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 4,8 грн.

 Умови продажу.
1. Розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в на�

лежний стан протягом двох років після укладення договору ку�
півлі�продажу.

2. Забезпечити додержання правил техніки безпеки та сані�
тарно�екологічних норм, передбачених законодавством Укра�
їни.

3. Здати земельну ділянку місцевим органам самоврядуван�
ня з додержанням умов здачі.

4. Забороняється продаж об’єкта на термін розбирання та
до моменту здійснення повних розрахунків за придбаний об’�
єкт.

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

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

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

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

Аукціон буде проведено на 34*й день після публікації цієї
інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00 за
адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13 на То*
варній біржі «Феміда».

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.
(062) 304�75�27.

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні корпусу № 713

(складу матеріалів)
Назва об’єкта: корпус № 713 (склад матеріалів).
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 7.
Балансоутримувач: Запорізьке державне підприємство

«Кремнійполімер», адреса: 69009, м. Запоріжжя, вул. Теплич�
на, 7, код за ЄДРПОУ 00203625.

Відомості про об’єкт: корпус № 713 (склад матеріалів) — ка�
ркасно�панельна будівля, що складається з виробничої та ад�
міністративно�побутової частини. Виробнича частина розміром
в плані 36х78 м, адміністративно�побутова — розміром в плані
36х18 м.

Об’єкт розташований на території ЗДП «Кремнійполімер».
Розмір земельної ділянки 5 га з загального розміру земель�

ної ділянки підприємства.
Будівельний майданчик може бути відгороджений від про�

мислової зони з організацією самостійного під’їзду.
Будівництво об’єкта розпочато у 1987 р., законсервовано у

1991 р.
Виконано залізобетонні фундаменти під колони, залізобетон�

ні колони, балки покриття та плити покриття. Частково змон�
товані залізобетонні зовнішні та внутрішні стінові панелі, залі�
зобетонні карнизні плити.

Загальна будівельна готовність — 66,7%.
Вартість продажу об’єкта незавершеного будівництва без

ПДВ — 357 110,0 грн.
ПДВ — 71 422,0 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта незавершеного бу*

дівництва з ПДВ — 428 532,0 грн.
Умови продажу об’єкта: можлива зміна первісного призна�

чення об’єкта; завершення будівництва протягом трьох років
після укладання договору купівлі�продажу; оформити право за�
будовника на об’єкт протягом одного року після укладання до�
говору купівлі�продажу; заборона продажу об’єкта незаверше�
ного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт, до моменту завершення будівництва та введення об’�
єкта в експлуатацію; забезпечення вимог екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища під час до�
будови та подальшого введення в експлуатацію; у разі відмови
покупця від підписання протоколу аукціону або договору купі�
влі�продажу, сплачені грошові кошти в розмірі 10% від почат�
кової вартості об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти у розмірі 42 853,20 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021, реєстраційний збір за подання заяви вно�
ситься у розмірі 17,00 грн. на р/р № 37183501900008, кошти
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182502900008 Ре�
гіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області в Управ�
ління Державного казначейства у Запорізькій області, МФО
813015, код за ЄДРПОУ 20495280.

Аукціон буде проведено 17 січня 2005 року за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 52а (приміщення кафе
«Шайба*Славутич») об 11*й годині з підписанням угоди з
організатором аукціону приватним підприємством «Діа*
пазон».

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
13 січня 2005 року.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 69107,
м. Запоріжжя, пр. Леніна,164, кімн.767, з 9.00 до 16.00 (крім
вихідних).

Ознайомлення з об’єктом проводиться під час приймання
заяв.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.(0612) 39�05�07.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів

незавершеного будівництва
 Назва об’єкта: 5*кімнатний одноповерховий житловий

будинок №14.
Місцезнаходження об’єкта: 72130, Запорізька область, Ві�

льнянський р�н, с. Матвіївка, вул. Перемоги.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з житлового буди�

нку та господарської будівлі.
По житловому будинку виконано: фундаменти та стіни під�

валу — 100%, перекриття підвалу — 99%, по господарській бу�
дівлі — фундаменти, стіни, змонтовані плити покриття.

Розмір земельної ділянки — 0,11га.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 2 571,0 грн.
ПДВ — 514,20 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта незавершеного бу*

дівництва з урахуванням ПДВ — 3 085,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження первісного призначення об’єкта; завершен�

ня будівництва протягом п’яти років; забороняється продаж
об’єкта приватизації та земельної ділянки, на якій розташо�
ваний об’єкт, до моменту завершення будівництва та введен�
ня об’єкта в експлуатацію; забезпечити виконання вимог еко�
логічної безпеки, охорони навколишнього природного сере�
довища під час добудови та подальшого введення в експлу�
атацію; протягом одного року з моменту перехода права вла�
сності до покупця переоформити право забудовника на
об’єкт; у разі відмови покупця від підписання протоколу аук�
ціону або договору купівлі�продажу, сплачені грошові кошти
в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не пове�
ртаються.

Грошові кошти у розмірі 308,52 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
23121001000021, реєстраційний збір за подання заяви вно�
ситься у розмірі 17,00 грн. на р/р № 37183501900008, кошти
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182502900008 Ре�
гіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області в Управ�
ління Державного казначейства у Запорізькій області, МФО
313015, код за ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: будівля цеху.
Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, Південне шосе,

75б.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: будівлі цеху розміром в плані

20,05х13,70 м, висотою 7 м.
Виконано: металевий каркас—100%, залізобітонні стінові

блоки — 80%.
Вартість продажу об’єкта незавершеного будівництва без

ПДВ — 1 916,0 грн.
ПДВ — 383,20 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з ПДВ — 2 299,20

грн.
Умови продажу об’єкта:
розібрати об’єкт приватизації протягом одного року після

укладання договору купівлі�продажу;
покупець має право придбати земельну ділянку під забудо�

ву;
у разі відмови придбання земельної ділянки під забудову,

привести будівельний майданчик в належний стан і передати
органам місцевого самоврядування протягом 1,5 року після
укладання договору купівлі�продажу;

забороняється продаж об’єкта приватизації та земельної ді�
лянки, на якій розташований об’єкт, на термін розбирання;

забезпечити виконання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час розбирання
об’єкта приватизації;

у разі відмови покупця від підписання протоколу аукціону або
договору купівлі�продажу, сплачені грошові кошти в розмірі
10% від початкової вартості об’єкта йому не повертаються.

Грошові кошти у розмірі 229,92 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021, реєстраційний збір за подання заяви вно�
ситься у розмірі 17,00 грн. на р/р № 37183501900008, кошти
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182502900008 Ре�
гіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області в Управ�
ління Державного казначейства у Запорізькій області, МФО
813015, код за ЄДРПОУ 20495280.

Аукціон буде проведено 24 січня 2005 року за адресою:
м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105 (інститут «Запоріждіпро*
водгосп», актовий зал, п`ятий поверх) об 11*й годині з під*
писанням угоди з організатором аукціону філією «Запо*
різький аукціонний центр» ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів».

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
20 січня 2005 року.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 69107,
м.Запоріжжя, пр.Леніна,164, кімн.767, з 9.00 до 16.00 (крім ви�
хідних).

Ознайомлення з об’єктом проводиться під час приймання
заяв.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.(0612) 39�05�07.

Регіональне відділення ФДМУ по Луганській області
повідомляє, що підлягають повторній приватизації об’єк�
ти незавершеного будівництва державної власності — гур*
тожиток на 232 місця по вул. Пархоменка, 90*квартир*
ний житловий будинок по вул. Пахолі, 1 в м. Красний Луч,
по яких за рішенням господарського суду по Луганській об�
ласті від 18.12.2003 по справах № 17/11 пд, 17/12 пд розі�
рвані договори купівлі�продажу від 16.08.2000 № 2�1399,
№ 2�1400, у зв’язку з невиконанням договірних зобов’язань
та передані державною виконавчою службою Краснолуць�
кого міського управління юстиції м. Красний Луч Регіональ�
ному відділенню ФДМУ по Луганській області за актами від
22.11.2004.
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ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання 120*квартирного

житлового будинку, що знаходиться на балансі
ВАТ «Ізмаїльська виробничо*комерційна фірма «Істр»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 02971185,

68610, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 56.
Назва об’єкта:120�квартирний житловий будинок.
Адреса об’єкта: 68610, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Ло�

комотивна.
Інформація про об’єкт та земельну ділянку: ступінь будіве-

льної готовності — 10,0%.
Початок будівництва — 1993 р.
Припинення будівництва — 1996 р.
По об’єкту виконані будівельно�монтажні роботи: земельні

роботи, фундамент, змонтовані стіни підвалу з бетонних бло�
ків та плити перекриття. На будівельному майданчику відсутні
будівельні матеріали і конструкції та інженерні мережі.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 21 950,00грн.
ПДВ: 4 390,00грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

26 340,00грн.
Умови продажу об’єкта під розбирання: розбирання та при�

ведення будівельного майданчика в належний стан терміном,
вказаним договором купівлі�продажу із забезпеченням вико�
нання санітарних та екологічних норм охорони навколишньо�
го середовища у відповідності до вимог чинного законодав�
ства. Після розбирання будівельний майданчик привести в
стан, що відповідає вимогам чинного законодавства з охоро�
ни навколишнього середовища та передати органам місце�
вого самоврядування. Покупець, за бажанням, може придба�
ти земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, тільки під
забудову. Питання відведення, купівлі або довгострокової оре�
нди земельної ділянки під об’єктом вирішується новим влас�
ником самостійно у порядку, встановленому чинним законо�
давством.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00грн. та розрахунки
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37186501900001, в банку УДК в Одеській області, МФО 828011,
код 20984091, одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.

 Грошові кошти в розмірі 2 634,00грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться
на р/р № 37316006000102 в банку УДК в Одеській області, МФО
828011, код 20984091, одержувач: РВ ФДМУ по Одеській об�
ласті.

 Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку проведен�
ня аукціону.

 Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у га*
зеті «Відомості приватизації» об 11*й годині за адресою:
м. Одеса, вул. Космонавтів,32 (актовий зал інституту «Пі*
вденмедбіосинтез»), 2*й поверх.

 Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00
за місцем його розташування за сприяння Регіонального від�
ділення Фонду державного майна України по Одеській облас�
ті. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
728�72�62 та у службі з організації та проведення аукціону –
ТОВ «Регіональне відділення з продажу земель».

 Приймання заяв у робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з ор�
ганізації та проведення аукціону: ТОВ «Регіональне відділення
з продажу земель», Одеса, вул.Космонавтів,32, офіс 414, тел.
760�16�96.

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  житлового будинку

№ 3 (зі зниженням вартості на 29,88%)
Назва об’єкта: житловий будинок № 3.
Адреса: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Зелена, 6.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства�балансоутримувача:

03119345, ВАТ «Славутське АТП 16845», Хмельницька обл., м.
Славута, вул. Леніна, 89.

Характеристика об’єкта: по будівлі виконаний фундамент та
кладка з блоків цокольної частини будинку без перекриття.

Ступінь будівельної готовності: 10%.
Земельна ділянка: 0,06 га.
Будівництво здійснювалось протягом 1995—1996 рр.
Проектно�кошторисна та виконавча документація на об’єкт

незавершеного будівництва відсутня.
Вартість об’єкта — 16 916,66 грн., ПДВ — 3 383,34 грн.,
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

20 300 грн.
Умови продажу: добудова об’єкта протягом п’яти років; за�

безпечення санітарних та екологічних норм експлуатації об’�
єкта; заборона продажу об’єкта до моменту завершення буді�
вництва та введення його в експлуатацію; оформлення доку�
ментації на право землекористування здійснюється покупцем
в установленому законодавством порядку.

Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився
від підписання протоколу аукціону або договору купівлі�
продажу, грошові кошти в розмірі 2 030 грн., що становить 10%
від початкової вартості продажу об’єкта, не повертаються.

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

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховують�
ся до Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій облас�
ті, код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банку
УДК у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти в розмірі 2 030 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються до
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у
Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні до 14 січ�
ня 2005 року включно.

Аукціон буде проведено 18 січня 2005 року об 11.00 за
адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел. (242) 2�17�74.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�

ділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул.
Соборна, 75, тел.79�56�16.

Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота

ДОНЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота

під розбирання  об’єкта державної власності —
60*квартирного житлового будинку

Назва об’єкта: 60�квартирний житловий будинок, що знахо�
диться на балансі ВАТ «Горлівське підприємство металунівер�
салторг».

 Адреса: 84635, Донецька область, м. Горлівка, вул. Ртутна,1,
кв.1272.

Ступінь будівельної готовності — 25,8%.
Площа земельної ділянки — 0,52 га. Проектна площа забу�

дови —1 488 м2.
Початок будівництва — 1992 р., припинено — 1997р.
Вартість продажу без ПДВ — 38 500 грн., ПДВ — 7 700 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 46 200

грн.
 Умови продажу: об’єкт розібрати протягом одного року, по�

годити з місцевими органами самоврядування термін початку
та закінчення розбирання. Під час розбирання дотримуватись
техніки безпеки. Після розбирання будівельний майданчик при�
вести в стан, що відповідає вимогам чинного законодавства з
охорони навколишнього середовища, та здати його місцевим
органам самоврядування. Покупець за бажанням може придба�
ти земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт тільки під за�
будову, оформлення документації на право землекористуван�
ня здійснюється покупцем в установленому законодавством
порядку. Продаж будівлі здійснюється за грошові кошти.

 Реєстраційний збір у сумі 17 грн. та оплата за об’єкт вно�
ситься на р/р № 37189561900021 банку УДК у Донецькій обла�
сті, МФО 834016, ЗКПО 24164887 (одержувач: ВДК м. Горлів�
ка, представництво ФДМУ).

 Грошові кошти в розмірі 4 620 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37318004000527 банку УДК у Донецькій області, МФО 834016,
ЗКПО 24164887 (одержувач: ВДК м. Горлівка, представництво
ФДМУ, р/р № 661102000026/3).

Термін прийняття заяв закінчується за три дні до дати про�
ведення аукціону.

Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
84626, Донецька область, м. Горлівка, пр. Перемоги, 67,
Горлівська міська рада.

 Додаткову інформацію про об’єкт незавершеного будівни�
цтва державної власності можна отримати за тел.: (06242)
 4�41�57, у Горлівському представництві ФДМУ.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота

під розбирання  об’єкта державної власності, що
знаходиться на балансі Вуглегірської

ТЕС ВАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача – 00131245.
Назва об’єкта: цех по відгодівлі свиней ( по утриманню 120

свиноматок).
Адреса: Донецька область, Артемівський район, с. Лугансь�

ке.
Відомості про об’єкт: котлован під фундамент, фундамент,

фундаментні стіни і перегородки, перекриття підвалу, стіни та
перегородки надземної частини будівлі.

Загальна ступінь будівельної готовності — 50%
Площа земельної ділянки 5 000 м2. Початок будівництва —

січень 92 р., припинено — січень 95 р.
Вартість продажу без ПДВ — 12 368 грн., ПДВ — 2 473,60

грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

14 841,60 грн.
 Умови продажу: об’єкт розібрати протягом одного року, по�

годити з місцевими органами самоврядування термін початку
та закінчення розбирання. Під час розбирання дотримуватись
техніки безпеки. Після розбирання будівельний майданчик при�
вести в стан, що відповідає вимогам чинного законодавства з
охорони навколишнього середовища, та здати його місцевим
органам самоврядування. Покупець за бажанням може придба�
ти земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт тільки під за�
будову, оформлення документації на право землекористуван�
ня здійснюється покупцем в установленому законодавством
порядку. Покупець оплачує витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до продажу; переможець аукціону, який відмовився від
підписання протоколу аукціону або укладання договору купівлі
– продажу об’єкта сплачує продавцю неустойку в розмірі 20%
від кінцевої ціни продажу об’єкта. Продаж об’єктів здійснюється
за грошові кошти.

 Реєстраційний збір у сумі 17 грн. та сплата за об’єкт вноситься
на р/р №37189561900021 банку УДК у Донецькій області, МФО
834016, ЗКПО 24164887 (одержувач: ВДК м. Горлівка).

 Грошові кошти в розмірі 1 484 грн. 16 коп., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації вноситься на
р/р № 37318004000527 банку УДК у Донецькій області, МФО
834016, ЗКПО 24164887 (одержувач: ВДК м. Горлівка).

 Термін прийняття заяв закінчується за три дні до дати про�
ведення аукціону.

 Аукціон буде проведено через 30 днів після публікації
інформації за адресою: 84617, Донецька область, м. Го*

рлівка, пр. Перемоги, 31а, Горлівське представництво
ФДМУ.

 Додаткову інформацію про об’єкт незавершеного будівни�
цтва можна отримати за тел.: (06242) 4�41�57, у Горлівському
представництві ФДМУ.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження

ціни лота котеджу № 3 мікрорайону «Перспектива»
 що знаходиться на балансі ОП «Азовське морське

пароплавство»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01125732.
Назва об’єкта: котедж № 3 мікрорайону «Перспектива», що

знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплавство».
Адреса об’єкта: м. Маріуполь, Приморський район, вул.

В. М. Цибулько.
Ступінь будівельної готовності — 44%.
Виконано: триповерховий житловий 12�квартирний будинок

на стрічковому фундаменті, стіни — пінобетонні плити, пере�
криття — залізобетонні плити, покрівля�черепиця, є підвал.
Сантехнічні, електротехнічні та оздоблювальні роботи не вико�
нувались. Загальна площа об’єкта — 1 556,6 м2. Будівництво
припинено у 1998 р.

Загальна площа земельної ділянки — 334,12 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 213 750,83 грн., ПДВ

— 42 750,17 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

— 256 501 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести

об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років від дати нотаріаль�
ного посвідчення договору купівлі�продажу.

2. У річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії що�
до переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будівницт�
ва та введення об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навко�
лишнього середовища під час добудови та подальшого вве�
дення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на р/р
№ 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу, що
становить 25 651 грн., вносяться на р/р № 37313008000034 в
банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245,
Регіональне відділення Фонду держмайна України по Донець�
кій області.

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

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукці�
ону. 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. До�
нецьк, вул. Артема, 97, каб. 522.

Аукціон буде проведено на 34*й день після публікації цієї
інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00 на
ТОВ НКУФ «Універсал*Консалтинг», за адресою: 83023,
м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, ТОВ «Науково*кон*
сультативна упроваджувальна фірма «Універсал*Кон*
салтинг».

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження

ціни лота котеджу № 4 мікрорайону «Перспектива»,
що знаходиться на балансі ОП «Азовське морське

пароплавство»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01125732.
Назва об’єкта: котедж № 4 мікрорайону «Перспектива», що

знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплавство».
Адреса об’єкта: м. Маріуполь, Приморський район, вул.

В. М. Цибулько.
Ступінь будівельної готовності — 44%.
Виконано: триповерховий житловий 12�квартирний будинок

на стрічковому фундаменті, стіни — пінобетонні плити, пере�
криття — залізобетонні плити, покрівля�черепиця, є підвал.
Сантехнічні, електротехнічні та оздоблювальні роботи не вико�
нувались. Загальна площа об’єкта — 1 556,6 м2. Будівництво
припинено у 1998 р.

Загальна площа земельної ділянки — 334,12 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 213 750,83 грн., ПДВ

— 42 750,17 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

— 256 501 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести

об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років від дати нотаріаль�
ного посвідчення договору купівлі�продажу.

2. У річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії що�
до переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
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вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будівницт�
ва та введення об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навко�
лишнього середовища під час добудови та подальшого вве�
дення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на р/р
№ 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу, що
становить 25 651 грн., вносяться на р/р № 37313008000034 в
банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245,
Регіональне відділення Фонду держмайна України по Донець�
кій області.

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

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукці�
ону. 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. До�
нецьк, вул. Артема, 97, каб. 522.

Аукціон буде проведено на 34*й день після публікації цієї
інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00 на
ТОВ НКУФ «Універсал*Консалтинг», за адресою: 83023,
м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, ТОВ «Науково*кон*
сультативна упроваджувальна фірма «Універсал*Кон*
салтинг».

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження

ціни лота котеджу № 5 мікрорайону «Перспектива»,
що знаходиться на балансі ОП «Азовське морське

пароплавство»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 01125732.
Назва об’єкта: котедж № 5 мікрорайону «Перспектива», що

знаходиться на балансі ОП «Азовське морське пароплавство».
Адреса об’єкта: м. Маріуполь, Приморський район, вул.

В. М. Цибулько.
Ступінь будівельної готовності — 44%.
Виконано: триповерховий житловий 12�квартирний будинок

на стрічковому фундаменті, стіни — пінобетонні плити, пере�
криття — залізобетонні плити, покрівля�черепиця, є підвал.
Сантехнічні, електротехнічні та оздоблювальні роботи не вико�
нувались. Загальна площа об’єкта — 1 556,6 м2. Будівництво
припинено у 1998 р.

Загальна площа земельної ділянки — 334,12 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 213 750,83 грн., ПДВ

— 42 750,17 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ

— 256 501 грн.
Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести

об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років від дати нотаріаль�
ного посвідчення договору купівлі�продажу.

2. У річний термін з моменту підписання договору купівлі�
продажу підготувати документи та здійснити відповідні дії що�
до переоформлення права забудовника на об’єкт.

3. Забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на
якій він розташований, до моменту здійснення покупцем по�
вних розрахунків за придбаний об’єкт, завершення будівницт�
ва та введення об’єкта в експлуатацію.

4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навко�
лишнього середовища під час добудови та подальшого вве�
дення в експлуатацію об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на р/р
№ 37187561900001 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, Регіональне відділення
ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу, що
становить 25 651 грн., вносяться на р/р № 37313008000034 в
банк УДК у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245,
Регіональне відділення Фонду держмайна України по Донець�
кій області.

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

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аукці�
ону. 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. До�
нецьк, вул. Артема, 97, каб. 522.

Аукціон буде проведено на 34*й день після публікації цієї
інформації у газеті «Відомості приватизації», о 10.00 на
ТОВ НКУФ «Універсал*Консалтинг», за адресою: 83023,
м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, ТОВ «Науково*кон*
сультативна упроваджувальна фірма «Універсал*Кон*
салтинг».

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження

ціни лота під розбирання  об’єкта державної
власності — будинку побуту

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва — буди�
нок побуту, що знаходиться на балансі структурної одиниці ВАТ
«Донбасенерго» Слов’янської ТЕС.

Адреса: Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Ювілейна.
Код за ЗКПО балансоутримувача: 00131104.
Площа земельної ділянки: 143 м2.
Відомості про об’єкт: збудовано фундамент з залізобетон�

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

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

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

майданчик в належний стан протягом одного року після укла�
дення договору купівлі�продажу; покупець повинен забезпе�
чити дотримання правил техніки безпеки, санітарних та еколо�
гічних норм, передбачених законодавством; покупець оплачує
витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до продажу; здати зе�
мельну ділянку органам місцевого самоврядування з додер�
жанням умов здачі; переможець аукціону, який відмовився від
підписання протоколу аукціону або укладення договору купів�
лі�продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20%
від кінцевої ціни продажу об’єкта.

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

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

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37180561900075, одержувач — представ�
ництво ФДМУ в м. Слов’янську, банк одержувача — УДК у До�
нецькій області, код за ЗКПО 23607288, МФО 834016.

Заяви приймаються протягом 27 днів після опублікування ін�
формації в газеті «Відомості приватизації».

Аукціон відбудеться через 30 днів після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адре*
сою: 84112, м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революціі,49,
представництво Фонду державного майна України в м.
Слов’янську.

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

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота магазину та аптеки
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва магазину

та аптеки.
Адреса: 32300, Хмельницька обл., Кам’янець�Подільський

р�н, с. Довжок, вул. Унявко, 1.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Довжоцький

спиртовий завод», Хмельницька обл., Кам’янець�Подільський
р�н, с. Довжок, вул. Унявко, 1.

Характеристика об’єкта: будівля розміром 47,2 х 5,3 м при�
микає до будівлі заводу. Фундамент — з/бетонні блоки, моно�
літний пояс. Стіни цегляні. Підлога бетонна по гравійній підго�
товці. Перекриття частково дощате по металевих балках. По�
криття по частині будівлі — металочерепиця.

Будівництво здійснювалось протягом 2001—2003 р.
Вартість об’єкта — 171 527,28 грн., ПДВ — 34 305,46 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

205 832,74 грн.
Умови продажу: добудова об’єкта протягом п’яти років без

збереження первісного призначення; забезпечення санітарних
та екологічних норм експлуатації об’єкта; заборона продажу
об’єкта до моменту завершення будівництва та введення його
в експлуатацію; оформлення документації на право землеко�
ристування здійснюється покупцем в установленому законо�
давством порядку.

Покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовився
від підписання протоколу аукціону або договору купівлі�продажу,
грошові кошти в розмірі 20 583,27 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта, не повертаються.

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

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховують�
ся Регіональному відділенню ФДМУ по Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37189500900001 в банку УДК
у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Грошові кошти в розмірі 20 583,27 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують�
ся Регіональному відділенню ФДМУ по Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК
у Хмельницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні: до 21 сі�
чня 2005 року включно.

Аукціон буде проведено 25 січня 2005 року об 11.00 за
адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Ознайомлення з об’єктом за домовленістю, тел. (249) 7�42�20.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�

ділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул.
Соборна, 75, тел.79�56�16.
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ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота

під розбирання  — службово*лабораторного корпусу
ПЕМ, що знаходиться на балансі

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

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

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

розміром 12 х 42 м, площа забудови 504 м2.
Змонтований каркас будівлі: встановлені фундаменти, змо�

нтовані стінові панелі, плити перекриття та покриття, колони,
ригелі, сходова клітка, покрівля.

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

лена. Земельна ділянка площею 321,1399га надана дирекції
споруджувальної Чигиринської ПГЕС (Державний акт на право
користування землею від 12.12.1997).

Умови продажу:
розбирання об’єкта незавершеного будівництва протягом

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

Вартість продажу без ПДВ — 32 500грн., ПДВ — 6 500грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ — 39 000грн.
Грошові кошти в розмірі 3 900грн., що становить 10% від по�

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

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

Термін прийняття заяв — до 10 січня 2005 року включно.
Аукціон буде проведено 14 січня 2005 року об 11*й го*

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

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

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

ділення Фонду державного майна України по Черкаській обла�
сті, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445,
т.: 37�30�90, 45�75�29, час роботи з 8.00 до 17.00, крім вихід�
них.

ЧЕРHІВЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІHФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження

ціни лота об’єкта державної власності —
молочно*тваринницької ферми на 200 голів великої

рогатої худоби, що знаходиться на балансі
ТОВ «Олексіївське»

Hазва об’єкта: не завершена будівництвом молочно�
тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби.

Адреса: Чернівецька обл., Сокирянський р�н, с. Новоолексі�
ївка.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки від�
ведена під будівництво об’єкта за генпланом становить 1,65 га.

Питання приватизації (оренди) земельної ділянки вирішуєть�
ся за ініціативою покупця після укладання договору купівлі�
продажу об’єкта.

Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом молочно�
тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби зна�
ходиться на околиці села Новоолексіївка на відстані 100 м до
дороги місцевого значення.

Відомості про забудову: на будівельному майданчику роз�
почате будівництво.

1. Родильної на 25 корів з приміщенням для молодняка на
220 голів — змонтований фундамент лівого блоку та права сті�
на висотою 1 м.

2. Корівника на 100 голів — змонтований фундамент, стіни,
колони. На правому корпусі корівника змонтовані прогони.

3. Кормоцеху — зведений фундамент, зроблена кладка стін,
на І�му поверсі змонтовані перемички, на ІІ�му  не закінчена
кладка стін на 20%.

4. Санпропускника на 15 чол. — зведено фундамент, вико�
нана кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накри�
то дах з шиферу. Внутрішні поверхні стін оштукатурені на 90%,
зовнішні на 30%.

Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охо�
роняється, огорожа відсутня.

На будівельному майданчику знаходяться придбані для об’�
єкта незавершеного будівництва матеріали, вироби, констру�
кції, завезені на майданчик і не використані для будівництва:

фундаментні блоки ФБС�24.5.6 m — 44 шт.;
залізобетонні балки 2БСП12�3АтУ (розміром 12 м) — 2 шт.;
залізобетонні перемички 5 ПБ�25�37 — 5 шт.;
залізобетонна паля С12�30 (розміром 12 м) — 1 шт.
Умови продажу.
1. Завершення будівництва протягом 5 років з дня підписан�

ня акта приймання�передачі об’єкта.
2. Новий власник вирішує питання використання об’єкта са�

мостійно.
3. Заборона відчуження об’єкта незавершеного будівницт�

ва до моменту завершення будівництва та введення його в екс�
плуатацію.
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4. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони на�
вколишнього природного середовища під час добудови та по�
дальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації. У ра�
зі неможливості завершення будівництва в установлені строки
за наявності відповідних обґрунтувань строки завершення бу�
дівництва можуть бути змінені за рішенням органу приватиза�
ції та органу місцевого самоврядування, про що укладається
додатковий договір.

 Вартість продажу без ПДВ —163 926,65 грн., ПДВ —
32 785,33 грн.

 Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
196 711,98 грн.

 Грошові кошти в розмірі 19 671,20 грн., що становить
10% від початкової вартості об’єкта приватизації, та реєст�
раційний збір за подання заяви на участь в аукціоні в роз�
мірі 17,00 гривень вносяться на р/р № 37310501800001 Ре�
гіонального відділення Фонду державного майна України по
Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейст�
ва у Чернівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний
код 21432643.

 Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р №37180501900001 Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Чернівецькій області в
Управлінні Державного казначейства у Чернівецькій області,
МФО 856135, ідентифікаційний код 21432643.

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

Аукціон буде проведено 21.01.2005 року за адресою:
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, о 12*й год.

Кінцевий термін прийняття заяв: 17.01.2005.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його

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

ділення Фонду державного майна України по Чернівецькій об�
ласті, адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, теле�
фон для довідок 55�75�28.

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної

власності, що підлягають приватизації
(наказ ФДМУ від 03.12.2004 № 2708)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Ковбасний цех з худобозабійним пунктом потужністю 3 го�

лови за зміну, ДП «Вінницький завод «Кристал» (Міністерство
промислової політики України), Вінницька обл., Вінницький
р�н, с. Комарів.

Позамайданчикові мережі водопостачання, ДП «Вінницький
завод «Кристал» (Міністерство промислової політики України),
Вінницька обл., Вінницький р�н, с. Комарів.

Пожрезервуари і насосна станція пожежогасіння, ДП «Він�
ницький завод «Кристал» (Міністерство промислової політики
України), Вінницька обл., Вінницький р�н, с. Комарів.

Склад для солі, склад для кишкової сировини, матеріальний
склад, слюсарна майстерня, навіс для дров, ДП «Вінницький
завод «Кристал» (Міністерство промислової політики України),
Вінницька обл., Вінницький р�н, с. Комарів.

Котельня з котлами Є1/9�2М на рідкому паливі з фундамен�
том під димову трубу і лотками під теплотрасу, ДП «Вінницький
завод «Кристал» (Міністерство промислової політики України),
Вінницька обл., Вінницький р�н, с. Комарів.

Навіс для грубих кормів, ДП «Вінницький завод «Кристал» (Мі�
ністерство промислової політики України), Вінницька обл., Він�
ницький р�н, с. Комарів.

Навіс для худоби зі збірником рідоти, ДП «Вінницький завод
«Кристал» (Міністерство промислової політики України), Він�
ницька обл., Вінницький р�н, с. Комарів.

Прохідна, ДТ «Вінницький завод «Кристал» (Міністерство
промислової політики України), Вінницька обл., Вінницький
р�н, с. Комарів.

Трансформаторна підстанція з двома трансформаторами
ТМС�400�10 і НОМ�10�66929 і двома КСО�285 з зовнішніми
електромережами, ДП «Вінницький завод «Кристал» (Міністер�
ство промислової політики України), Вінницька обл., Вінниць�
кий р�н, с. Комарів.

Споруди очищення промстоків з мережами каналізації, ДП
«Вінницький завод «Кристал» (Міністерство промислової полі�
тики України), Вінницька обл., Вінницький р�н, с. Комарів.

Побутово�допоміжний блок, ДП «Вінницький завод «Кристал»
(Міністерство промислової політики України), Вінницька обл.,
Вінницький р�н, с. Комарів.

Овочесховище, ДП «Вінницький завод «Кристал» (Міністер�
ство промислової політики України), Вінницька обл., Вінниць�
кий р�н, с. Комарів.

Огородження майданчика м’ясокомбінату, ДП «Вінницький
завод «Кристал» (Міністерство промислової політики України),
Вінницька обл., Вінницький р�н, с. Комарів.

Огородження майданчика овочесховища, ДП «Вінницький за�
вод «Кристал» (Міністерство промислової політики України),
Вінницька обл., Вінницький р�н, с. Комарів.

Обладнання м’ясокомбінату, не передане до монтажу або та�
ке, що не потребує монтажу, ДП «Вінницький завод «Кристал»
(Міністерство промислової політики України), Вінницька обл.,
Вінницький р�н, с. Комарів.

Склад паливно�мастильних матеріалів, ДП «Вінницький за�
вод «Кристал» (Міністерство промислової політики України),
Вінницька обл., Вінницький р�н, с. Комарів.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
113�квартирний житловий будинок, структурний підрозділ

ВАТ «Броварисільбуд» ВАТ «ПМК�43», Київська обл., м. Виш�
город, вул. Шевченко�Шкільна.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

ГРУПА А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові вбудовані приміщення підвалу�магазину і прибу�

дови складу загальною площею 233,5 м2 за адресою: смт Му�
ровані Курилівці, вул. Леніна, 64, що знаходились на балансі
Дочірнього підприємства «Завод Маяк». Приватизовано фізи�
чною особою за 18 427,20 грн., у т. ч. ПДВ — 3 017,20 грн.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину, що знаходиться на балансі Знам’янсько�

го ДВТПРП і орендується ПП Остапенком О. А., м. Долинська,
вул. Привокзальна, 5. Покупець — фізична особа, ціна прода�
жу — 5 938 грн., у т. ч. ПДВ — 989,8 грн.

Приміщення магазину, що знаходиться на балансі Знам’ян�
ського ДВТПРП і орендується ПП Ковальчуком В. О., Кірово�
градська обл., м. Знам’янка, вул. Р. Люксембург, 11/18. Поку�
пець — фізична особа, ціна продажу — 2 350,8 грн., у т. ч. ПДВ
— 391,8 грн.

Нежитлове приміщення (будівля колишньої земської аптеки)
м. Кіровоград, вул. Леніна, 23. Покупець — юридична особа.
Ціна продажу — 117 950,4 грн., у т. ч. ПДВ — 19 658,4 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
78/100 частини будівлі Станично�Луганської автостанції, роз�

ташованої за адресою: смт Станично�Луганське, вул. Лермон�
това, 1. Приватизовано фізичною особою за 22 860 грн., у то�
му числі ПДВ — 3 810 грн.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс державного підприємства «Бу�

дівельно�монтажне управління», розташований за адресою: м.
Миколаїв, вул. Новобузька, 124а. Об’єкт приватизовано юри�
дичною особою за 324 040 грн. (без ПДВ).

Будівля комбінованого сховища, яка знаходиться на балансі
ВП «ЮУ АЕС» та розташована за адресою: м. Южноукраїнськ,
проммайданчик, 21г. Об’єкт приватизовано юридичною осо�
бою за 30 021,6 грн., у тому числі ПДВ — 5 003,6 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові підвальні приміщення площею 113,5 м2, що зна�

ходяться на балансі ВАТ «Одесасільмаш» і орендуються юри�
дичною особою та розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ще�
пкіна, 7. Приватизовано юридичною особою за 161 527,2 грн.,
у т.ч. ПДВ — 26 921,2 грн.

Нежитлові приміщення площею 137,6 м2, що знаходяться на
балансі ВАТ «Котовський завод ЗБВ» і орендуються фізичною
особою та розташовані за адресою: м. Котовськ, просп. Пере�
моги, 21б. Приватизовано фізичною особою за 25 975,37 грн.,
у т. ч. ПДВ — 4 329,23 грн.

Нежитлові приміщення площею 49,2 м2, що знаходяться на
балансі ВАТ «Котовський завод ЗБВ» і орендуються фізичною
особою та розташовані за адресою: м. Котовськ, просп. Пере�
моги, 21а. Приватизовано фізичною особою за 10 258,56 грн.,
у т. ч. ПДВ — 1 709,76 грн.

Магазин з приладдям, що знаходиться на балансі ВАТ «За�
вод «Тіра», та розташований за адресою: м. Білгород�
Дністровський, вул. Кишинівська, 32. Приватизовано юридич�
ною особою за 2 680,8 грн., у т. ч. ПДВ — 446,8 грн.

Майно хлібоприймального структурного підрозділу (компле�
ксу), що знаходиться на балансі ВАТ «Котовське зернопереро�
бне підприємство», та розташоване за адресами: м. Котовськ,
вул. 50 років Жовтня, 200 і м. Котовськ, вул. Вокзальна, 2. При�
ватизовано юридичною особою за 960 388,80 грн., у т. ч. ПДВ
— 160 064,80 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Рес�

публіканська, 89. Приватизовано фізичною особою за 39 716,4
грн., у т. ч. ПДВ — 6 619,4 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Рес�
публіканська, 65. Приватизовано юридичною особою за 83 452
грн., у т. ч. ПДВ — 13 908,8 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, проспект
50�річчя Жовтня, 69. Приватизовано фізичною особою за
204 240 грн., у т. ч. ПДВ — 34 040 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, проспект
50�річчя Жовтня, 69. Приватизовано фізичною особою за
22 982 грн., у т. ч. ПДВ — 3 830,4 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, пров. Ге�
роїв Бреста, 85. Приватизовано фізичною особою за 177 444
грн., у т. ч. ПДВ — 29 574 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Ки�
ївська, 56. Приватизовано фізичною особою за 140 292 грн., у
т. ч. ПДВ — 23 382 грн.

Нежитлове приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Жо�
втнева, 31/16. Приватизовано юридичною особою за 48 016
грн., у т. ч. ПДВ — 8 002,8 грн.

Вбиральня за адресою: смт Семенівка, вул. Леніна, 8ю. При�
ватизовано юридичною особою за 211,20 грн., у т. ч. ПДВ —
35,20 грн.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина приміщення магазину № 24, комунального підпри�

ємства «Сурмичі�Т», площею 16,2 м2, за адресою: м. Дубно,
вул. Д. Галицького, 5. Приватизовано суб’єктом підприємни�

цької діяльності — фізичною особою за 9 864 грн., у т. ч. ПДВ —
1 644 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина приміщення торгового центру загальною площею

26,4 м2, м. Скадовськ, вул. Володарського, 41, що знаходить�
ся на балансі Скадовської районної ради. Приватизовано юри�
дичною особою за 14 978,4 грн., у тому числі ПДВ — 2 496,4
грн.

Вбудовані нежитлові приміщення площею 280,7 м2, що роз�
ташовані у житловому будинку за адресою: м. Херсон, вул. Пе�
рекопська, 163. Приватизовано юридичною особою за
282 289,2 грн., у т.ч. ПДВ — 47 048,2 грн.

м. КИЇВ
Фонд приватизації комунального майна

Голосіївського району м. Києва
Приватизовані шляхом викупу.
1. Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Голосіїв�

ська, 3, (літ. А). Приватизовано юридичною особою за 27 420,00
гривень, у т. ч. ПДВ — 4 570,00 гривень.

2. Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Горько�
го, 14 (літ. Б). Приватизовано юридичною особою за 405 842,00
гривень, у т. ч. ПДВ — 67 640,00 гривень.

3. Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, пр. Науки, 74,
корп. 2 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за
123 844,80 гривень, у т. ч. ПДВ — 20 640,80 гривень.

4. Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Новопи�
рогівська, 21 (лт. А). Приватизовано юридичною особою за
200 081,00 гривень, у т. ч. ПДВ — 33 347,00 гривень.

5. Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Сакса�
ганського, 36 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за
410 916,00 гривень, у т. ч. ПДВ — 68 486,00 гривень.

6. Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Сакса�
ганського, 99 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за
127 078,80 гривень, у т. ч. ПДВ — 21 179,80 гривень.

7. Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Сакса�
ганського/Тарасівська, 61/17 (літ. А). Приватизовано юридич�
ною особою за 435 314,00 гривень, у т. ч. ПДВ — 72 552,00 гри�
вень.

8. Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, пр. 40�річчя
Жовтня, 126 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за
436 800 гривень, у т. ч. ПДВ — 72 800 гривень.

9. Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Толсто�
го, 25 (літ. А). Приватизовано юридичною особою за 261 564
гривень, у т. ч. ПДВ — 43 594 гривень.

10. Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Сакса�
ганського, 27б (літ. В). Приватизовано фізичною особою за
25 200 гривень, у т. ч. ПДВ — 4 200 гривень.

Аукціон

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення цеху з виготовлення безалкогольних напоїв, що

знаходилось на балансі Помічнянського ДТВПРП, за адресою:
Добровеличківський р�н, м. Помічна, вул. Перемоги, 104. По�
купець — фізична особа. Ціна продажу — 11 900 грн., у т. ч.
ПДВ — 1 983,33 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишньої котельні, що знаходилась на балансі Ко�

товського будівельно�монтажного експлуатаційного управлін�
ня № 2 Одеської залізниці та розташована за адресою: смт Лю�
башівка, вул. Привокзальна, 25б. Об’єкт приватизовано фізи�
чною особою за 15 500 грн., у т. ч. ПДВ — 2 591,67 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове вбудовано�прибудоване приміщення за адре�

сою: м. Кременчук, вул. Героїв Сталінграда, 5. Приватизова�
но юридичною особою за 145 550 грн., у т. ч. ПДВ — 24 258,33
грн.

Нежитлове підвальне приміщення за адресою: м. Кремен�
чук, вул. Леніна, 11. Приватизовано фізичною особою за 77 912
грн., у т. ч. ПДВ — 12 985,33 грн.

Комплекс будівель та споруд колишнього дитячого закладу
за адресою: м. Кременчук, провул. Героїв Бреста, 86а. Прива�
тизовано фізичною особою за 830 000 грн., у т. ч. ПДВ —
138 333,33 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Машина техобслуговування МТО�АТ з обладнанням

ЗІЛ�157К, держ. № 52�52 НІМ, яка знаходиться на балансі ВАТ
«Оріон�Авто» та розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Ка�
зарського, 4.

Вантажний автомобіль з обладнанням ТР�1 ЗІЛ�131, держ.
№ 58�55 НІМ, який знаходиться на балансі ВАТ «АТП�14854» та
розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, 47.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення загальною площею 401,6 м2, розта�

шоване за адресою: м. Кременчук, вул. 50�річчя СРСР, 29.
Нежитлове приміщення загальною площею 156,9 м2, розта�

шоване за адресою: м. Кременчук, провул. Грозненський, 6.
Нежитлове приміщення загальною площею 120,2 м2, розта�

шоване за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 3.
Нежитлове приміщення загальною площею 5,2 м2, розташо�

ване за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева, 31/16.
Нежитлове приміщення загальною площею 338,8 м2, розта�

шоване за адресою: м. Кременчук, вул. Воровського, 28.
Нежитлове приміщення загальною площею 80,7 м2, розта�

шоване за адресою: м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 67.
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Нежитлове приміщення загальною площею 88,3 м2, розта�
шоване за адресою: м. Кременчук, вул. Сербіченка, 3.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення площею 135,14 м2, що знаходяться

на балансі Виробничого житлового ремонтно�експлуатаційного
управління № 2 і орендуються ТОВ «Комплект папір», м. Умань,
вул. Леніна, 33.

Нежитлові приміщення, площею 156,5 м2, що знаходяться на
балансі комунального підприємства Виробничого житлового
ремонтно�експлуатаційного управління № 1 і орендуються ТОВ
«Феліція», м. Умань, вул. Шевченка, 21.

Нежитлові приміщення, площею 200 м2, що знаходяться на
балансі комунального підприємства Виробничого житлового
ремонтно�експлуатаційного управління № 1 і орендуються су�
б’єктом підприємницької діяльності Румиком О. Б., м. Умань,
вул. Леніна, 50.

Будівля теплового пункту площею 182,5 м2, що знаходиться
на балансі ремонтно�експлуатаційного управління № 3 і орен�
дується суб’єктом підприємницької діяльності Олексієнко Н. В.,
м. Умань, вул. Жовтневої революції, 83.

Будівля магазину площею 285,9 м2, що знаходиться на ба�
лансі ремонтно�експлуатаційного управління № 3 і орендуєть�
ся ТОВ «Дельта ЛТД», м. Умань, вул. Гонти, 44.

Нежитлові приміщення площею 417,8 м2, що знаходяться на
балансі відділу культури міської ради і орендуються ЗАТ КБ
«Приватбанк», м. Умань, вул. Леніна, 1.

ПЕРЕЛІК
приміщень та будівель, що належать до комунальної

власності Голосіївського району м. Києва та підлягають
приватизації шляхом викупу

№ Назва юридичної або фізичної Адреса приміщення Площа примі�

пор.  особи, якій надано дозвіл (будівлі, споруди) щення (будів�

на приватизацію лі, споруди), м2

1. Нежитлове приміщення вул. Васильківська, 27, к. 1 283,40

2. Нежитлове приміщення вул. Саксаганського, 44 189,20

3. Нежитлове приміщення вул. Володимирська, 73 511,00

4. Нежитлове приміщення вул. Жуковського, 15, корп. 3 41,30

5. Нежитлове приміщення вул. Добрий шлях, 64 162,00

6. Нежитлове приміщення вул. Саксаганського, 107/47 8,00

7. Нежитлове приміщення вул. Толстого, 47/107 30,90

8. Нежитлове приміщення вул. Стратегічне шосе, 11 187,00

9. Нежитлове приміщення вул. Червоноармійська, 46а 385,00

10. Нежитлове приміщення вул. Горького, 169 114,10

1 1. Нежитлове приміщення вул. Червоноармійська, 90 217,00

Аукціон

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове підвальне приміщення площею 53 м2, що знахо�

диться на балансі комунального підприємства Виробничого
житлового ремонтно�експлуатаційного управління № 1, м.
Умань, вул. Леніна, 42.

Інформацію, опубліковану в газеті «Відомості приватиза�
ції» від 17.11.04 № 45 (333) щодо приватизації об’єкта ко�
мунальної власності, майна комунального підприємства
«Ринок», розташованого за адресою: Рівненська область,
м. Дубно, вул. Конторська, 15, слід читати в такій редакції:

«1. Майно комунального підприємства «Ринок»:
1.1. Будівля контори площею 68,5 м2.
1.2. Будівля готелю площею 115,5 м2.
1.3. Будівля гаража площею 45,1 м2.
1.4. М’ясо�молочний павільйон площею 45,1 м2.
1.5. Овочевий павільйон площею 71,6 м2.
1.6. Будівля магазину площею 51,6 м2.
1.7. Вбиральня площею 15,75 м2.»

Пропонуються до продажу

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні — будівлі, споруди,

замощення та огорожи колишнього дитячого садка,
що знаходиться на балансі ВАТ «Дружківський
машинобудівний завод» (ціна знижена на 30%)

 Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00165669.
 Назва об’єкта: будівля, споруди, замощення та огорожа ко�

лишнього дитячого садка, що знаходиться на балансі ВАТ «Дру�
жківський машинобудівний завод» .

 Адреса: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, с. Гаврилівка,
вул. Енгельса, 114.

 Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля колиш�
нього дитячого садка загальною площею приміщень 2 114,4
м2, висота стелі приміщень — 3,0 м, рік збудування — 1992;
вісім цегляних альтанок, рік збудування — 1992; асфальтобе�
тонне замощення; територія огороджена суцільним парканом
(сітка — рабіца) з двома металевими воротами; площа земе�
льної ділянки — 10 005 м2.

 Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 136 099 грн. 48 коп.,
ПДВ — 27 219 грн. 90 коп.

 Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ —
163 319 грн. 38 коп.

Умови аукціону: утримувати об’єкт у належному санітарно�
технічному стані; забезпечувати благоустрій прилеглої до
об’єкта території; об’єкт приватизації відчужується або здаєть�
ся в оренду з додержанням умов, на яких він був придбаний.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. та кошти під час розрахун�
ку за придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк УДК у
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245, р/р №
37187561900001, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області.
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Грошові кошти в розмірі 16 332 грн., що становить 10% від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034, одержувач: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області, банк: УДК у
Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 13511245.

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення аук�
ціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з
8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою:83000, м.
Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду дер�
жавного майна України по Донецькій області,каб. 522.

Аукціон буде проведено на 34*й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизацї» о 10.00
за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, к.
304, ТОВ «Науково*консультативна упроваджувальна фір*
ма «Універсал*Консалтинг».

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

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062) 33�59�23.

ІВАНО*ФРАНКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — групи інвентарних об’єктів,
що знаходиться на балансі ВАТ «Калушзалізобетон»

(ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, що знаходиться

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

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

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

нківська область, м. Калуш, вул. Хмельницького, 81.
Вартість продажу без ПДВ — 92 113 грн., ПДВ — 18 423 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

110 536 грн.
Умови продажу: покупець відшкодовує витрати, пов’язані з

виготовленням технічної документації.
Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному

відділенні через 30 днів після публікації цієї інформації.
Кінцевий термін прийнятя заяв — за три дні до дати прове�

деня аукціону.
Учасники аукціону перераховують Регіональному віділенню

ФДМУ по Івано�Франківській області (код установи за ЄДРПОУ
13660726) в банк УДК в Івано�Франківській області, МФО
836014:

за реєстрацію заяви 17 грн. та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації на рахунок 37180500900001,

11 054 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від початкової
вартості об’єкта приватизації, на рахунок № 37314913660726.

 Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в Ре�
гіональному 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 магазину № 39
(ціна знижена на 30%)

Назва об’єкта: будівля магазину № 39, що знаходиться на
балансі ВАТ «Залізничник».

Місцезнаходження об’єкта: 78400, м. Надвірна, вул. Вокза�
льна, 4.

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

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

щею 169,9 м2, у тому числі навіс�склад площею 46,8 м2.
Земельна ділянка не виділена.
Вартість продажу без ПДВ — 34 378 грн., ПДВ — 6 876 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

41 254 грн.
Умови продажу: утримання об’єкта у відповідному до вимог

санітарно�технічному стані, додержання правил пожежної без�
пеки згідно з чинним законодавством, дотримання вимог За�
кону України «Про охорону навколишнього природного сере�
довища». Питання землекористування покупець вирішує само�
стійно після укладання договору купівлі�продажу.

Аукціон буде проведено об 11.00 в регіональному від*
діленні через 30 днів після публікації цієї інформації.

Кінцевий термін прийняття заяв — за три дні до дати прове�
дення аукціону.

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

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

4 126 грн. — грошові кошти в розмірі 10% від початкової ва�
ртості об’єкта приватизації, на рахунок № 37314913660726.

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

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні державного майна –

частини нежитлової будівлі (ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: 22/100 частини будівлі Станично�Луганської

автостанції.
Адреса: 93600, Луганська обл., смт Станично�Луганське, вул.

Лермонтова, 1.
Призначення об’єкта: нежитлова будівля.
Відомості про об’єкт: частина окремо розташованої будівлі

автостанції загальною площею 35,8 м2 з автопавільйоном, уби�
ральнею та замощенням.

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

Початкова ціна з урахуванням ПДВ: 9 718,10 грн.
Умови продажу:
утримання об’єкта та прилеглої території у належному сані�

тарно�технічному стані; укладання договорів на комунальні по�
слуги та на спільне користування прилеглої території з експлу�
атаційними організаціями; забезпечення доступу до систем те�
пло�, водо� та енергопостачання експлуатаційним організаці�
ям; зміна та реконструкція систем тепло�, водо� та енергопо�
стачання за згодою з експлуатаційними організаціями; об’єкт
не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридич�
ним та фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких
його було придбано; переможець аукціону, який відмовився від
підписання протоколу аукціону або укладення договору купів�
лі�продажу, сплачує продавцю неустойку у розмірі 20 відсотків
від кінцевої ціни продажу об’єкта на аукціоні; покупець відшко�
довує витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватиза�
ції.

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

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р №37183506900001 в УДК у Луганській обл., МФО 804013,
код 13398493, одержувач —Регіональне відділення Фонду дер�
жавного майна України по Луганській області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об’�
єкта (972 грн.), вносяться на р/р № 37316006000535 в УДК у
Луганській обл., МФО 804013, код 13398493, одержувач — Ре�
гіональне відділення Фонду державного майна України по Лу�
ганській області.

Термін прийняття заяв — 27 календарних днів з дня опублі�
кування цієї інформації.

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

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

 Служба з організації та проведення аукціону – Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Луганській об�
ласті за адресою: м. Луганськ, площа Героїв Великої Вітчизня�
ної війни, 3а, каб. 201, тел. 58�53�39.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

виробничої будівлі з гаражем площею 226,3 м2

Назва об’єкта: виробнича будівля з гаражем площею 226,3
м2.

Адреса об’єкта: м. Львів, вул. Базарна, 20.
Балансоутримувач: ВАТ «ПКІ конвеєробудування», м. Львів,

вул. Базарна, 20. Код за ЄДРПОУ 4601819.
Відомості про об’єкт: приміщення площею 200 м2, розташо�

вані на першому поверсі будівлі та одне приміщення площею
26,3 м2, розташоване у мезоніні над першим поверхом. Земе�
льна ділянка окремо не виділена. Питання землекористування
вирішується покупцем після укладання договору купівлі�
продажу об’єкта згідно з чинним законодавством.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 141 205 грн., ПДВ —
28 241 грн.

Початкова вартість продажу з ПДВ — 169 446 грн.
Умови продажу: сплата за об’єкт приватизації здійснюється

грошовими коштами; утримання об’єкта та прилеглої терито�
рії у відповідності до санітарно�екологічних норм, об’єкт при�
ватизації відчужується згідно з чинним законодавством із збе�
реженням умов, на яких він був придбаний.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на ра�
хунок № 37180500900001 в УДК у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львівській області,
ЗКПО 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода�
жу об’єкта, що становить 16 944,6 грн., вноситься на рахунок
№ 37310009000186 в УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львівській області, ЗКПО
20823070.

Термін прийняття заяв на участь в аукціоні: протягом 27 ка�
лендарних днів з дня публікації цієї інформації у газеті «Відо�
мості приватизації».

Аукціон буде проведено через 30 календарних днів з дня
публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».

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

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Львівській області, м. Львів, вул. Січових Стрі�
льців, 3, тел. (0322) 72�48�82.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні складських споруд
Назва об’єкта: складські споруди.
Адреса: Україна, 39605, Полтавська область, м. Кременчук,

вул. Махоркова, 37а.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294*33*13
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Відомості про об’єкт: складські споруди площею 1 321 м2.
Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 348 490 грн. ПДВ: 69 698
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
418 188 грн.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода�
жу: 41 818,8 грн.

Умови продажу об’єкта на аукціоні.
1. Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич�

них осіб.
2. Погоджувати профіль використання об’єкта з відповідни�

ми службами виконкому Кременчуцької міської ради Полтав�
ської області.

3. Утримувати об’єкт та прилеглу територію згідно з вимога�
ми санітарних та екологічних норм, проводити роботи з упоря�
дкування прилеглої території.

4. Укласти окремі договори з експлуатаційними організація�
ми, які надають послуги на обслуговування та оплату послуг
протягом місяця з моменту підписання договору купівлі�
продажу об’єкта.

5. Заміну та реконструкцію систем тепло�, водо� та енерго�
постачання проводити за згодою з експлуатаційними органі�
заціями.

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

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

Плата за реєстрацію заяви, грошові кошти у розмірі 10%
від початкової ціни продажу об’єкта та під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37324003001990 УДК у
Полтавській області, м. Полтава, МФО 831019, код 13946701,
одержувач — Фонд міського майна Кременчуцької міської ра�
ди.

Термін прийняття заяв: протягом 27 днів після опублікуван�
ня цієї інформації.

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо�
го розташування.

Служба з організації та проведення аукціону: Фонд міського
майна за адресою: 39614, м. Кременчук, площа Перемоги, 2,
тел. 2�12�76, факс 2�32�76.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової будівлі
Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: Україна, 39622, Полтавська область, м. Кременчук,

просп. 50�річчя Жовтня, 13а.
Відомості про об’єкт: нежитлова двоповерхова будівля пло�

щею 2 051,4 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 967 120 грн., ПДВ —

193 424 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

1 160 544 грн.
Сума застави (грошові кошти в розмірі 10% від початкової

вартості продажу) — 116 054,4 грн.
Умови продажу об’єкта на аукціоні.
1. Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридич�

них осіб.
2. Погоджувати профіль використання об’єкта з відповідни�

ми службами виконкому Кременчуцької міської ради Полтав�
ської області.

3. Утримувати об’єкт та прилеглу територію згідно з вимога�
ми санітарних та екологічних норм, проводити роботи з упоря�
дкування прилеглої території.

4. Укласти окремі договори з експлуатаційними організація�
ми, які надають послуги на обслуговування та оплату послуг
протягом місяця з моменту підписання договору купівлі�
продажу об’єкта.

5. Заміну та реконструкцію систем тепло�, водо� та енерго�
постачання проводити за згодою з експлуатаційними органі�
заціями.

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

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

Плата за реєстрацію заяви, грошові кошти у розмірі 10%
від початкової ціни продажу об’єкта та під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37324003001990 УДК у
Полтавській області, м. Полтава, МФО 831019, код 13946701,
одержувач — Фонд міського майна Кременчуцької міської ра�
ди.

Термін прийняття заяв: протягом 27 днів після опублікуван�
ня цієї інформації.

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо�
го розташування.

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

ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ

 ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — цілісного майнового комплексу — державне
підприємство  «Ресторан станції Котовськ»

Код за ЄДРПОУ: 01556649.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — державне під�

приємство «Ресторан станції Котовськ».
Адреса: Одеська обл., м. Котовськ, пл. Привокзальна, 1.
Інформація про об’єкт та земельну ділянку: цілісний майно�

вий комплекс — державне підприємство «Ресторан станції Ко�
товськ».

До складу цілісного майнового комплексу входять будівлі за�
гальною площею 1 073,0 м2, у тому числі:

двоповерхова будівля контори з підвалом площею — 416,3
м2; будівля кондитерського цеху з підвалом площею — 519,2
м2; будівля тарного складу площею — 81,6 м2; кіоск промтова�
рний площею —15,3 м2; транспортний склад площею — 34,5
м2; сарай площею — 6,1 м2; огорожа; автомашини 4 одиниці
(ГАЗ�52, ГАЗ –3307, ИЖ�2715, ЗИЛ –164).

Цілісний майновий комплекс розташований на земельній ді�
лянці площею — 1 942 м2.

Підприємство протягом 3 років не здійснює виробничу дія�
льність.

Заборгованість станом на 30.11.2004 —відсутня.
Чисельність працюючих — 1 чол.
Початкова вартість продажу — 90 546 грн.
Умови продажу: збереження робочих місць.
Утримання приміщення та прилеглої території у належному

санітарно�технічному стані.
Відшкодування регіональному відділенню витрат, пов’язаних

з підготовкою технічної документації БТІ.
Питання відведення земельної ділянки під придбаним об’�

єктом вирішується покупцем після укладання договору купів�
лі�продажу об’єкта згідно з чинним законодавством.

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

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

 Аукціон відбудеться 14 січня 2005 року об 11*й годині
за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 (актовий зал
інституту «Південмедбіосинтез»), 2*й поверх.

 Термін приймання заяв припиняється за три дні до початку
проведення аукціону.

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

 Приймання заяв у робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з ор�
ганізації та проведення аукціону: ТОВ «Регіональне відділення
з продажу земель», адреса: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32,
кімн. 414, тел. 760�16�96.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

двоповерхової та одноповерхової будівлі, що
знаходяться на балансі Служби

будівельно*монтажних робіт і цивільних
споруд Одеської залізниці

Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса:
01071580, 65023, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська,19.

Назва об’єкта: двоповерхова та одноповерхова будівлі.
Адреса: 65098, м. Одеса, вул. Стовбова, 30.
Інформація про об’єкт: до складу об’єкта входять: окремо�

розташовані кам’яні будівлі: двоповерхова —загальною пло�
щею 557,9 м2 та одноповерхова — площею 45,6 м2, асфальто�
ве покриття площею 1 258 м2, кам’яна огорожа довжиною 80 м
та висотою 3 м. Забезпечено електро� та водопостачанням.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 350 615,00 грн.
ПДВ — 70 123,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

420 738,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає

покупець. Утримання об’єкта та прилеглої території у належ�
ному санітарно�технічному стані. Відшкодування Регіонально�
му відділенню ФДМУ по Одеській області витрат, пов’язаних з
виготовленням технічної документації БТІ. Питання відведення
земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься по�
купцем після укладання договору купівлі�продажу об’єкта згі�
дно з чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та розрахун�
ки за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№37186501900001, в банку УДК в Одеській області, МФО
828011, код 20984091, одержувач: РВ ФДМУ по Одеській об�
ласті.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни про�
дажу об’єкта, що становить 42 073,80грн., вноситься на р/р
№ 37316006000102; МФО 828011; код 20984091; банк УДК у
Одеській області. Одержувач – РВ ФДМУ по Одеській облас�
ті.

Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку проведен�
ня аукціону.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації у га*
зеті «Відомості приватизації» о 15*й годині за адресою:
м. Одеса, Французький бульвар,46.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00
за місцем його розташування за сприяння Регіонального від�
ділення Фонду державного майна України по Одеській облас�
ті. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
728�72�62 та у службі з організації та проведення аукціону –
ТОВ «Регіональне агентство з розвитку економіки».

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з орга�
нізації та проведення аукціону: ТОВ «Регіональне агентство з
розвитку економіки», адреса: м. Одеса, Французький буль�
вар,46, тел.: 63�42�41, 68�08�79.

СУМСЬКА   ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні лазні

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

ба, вул. Радянська, 4.
Балансоутримувач: 41600, Конотопська дистанція цивільних

споруд і водопостачання Південно�Західної залізниці, м. Коно�
топ, вул. Свободи, 57а.

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

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

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
18 438 грн.

Умови продажу:
питання землекористування покупець вирішує самостійно,

в порядку, визначеному чинним законодавством.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв — 10 січня 2005 року.
Аукціон буде проведено 14 січня 2005 року об 11.00 за

адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4*й поверх, Ре*
гіональне відділення ФДМУ по Сумській області.

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

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

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі магазину,

що знаходиться на балансі ВАТ «Конгресівське»
Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину.
Адреса об’єкта: 62214, Харківська обл., Золочівський р�н, с.

Відродженівка, вул. Механізаторська, 1а.
Балансоутримувач: 00387074, ВАТ «Конгресівське», 62214,

Харківська обл., Золочівський р�н, с. Олександрівка.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину з льохом,

загальною площею 84,2 м2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не

виділена. Питання землекористування покупець вирішує само�
стійно.

Вартість продажу без ПДВ — 5 300 грн., ПДВ — 1 060 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —6 360

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.
4. Ужити заходи щодо закріплення земельної ділянки відпо�

відно до вимог діючого законодавства.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко�

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

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо�
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 636,00 грн., що становить 10 відсо�
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову�
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р №37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона�
льне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення 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
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар�
ків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для до�
відок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11*й годині 21 січня 2005 ро*
ку 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 — 17 січня 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

вання.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294*33*13
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі магазину,

що знаходиться на балансі ВАТ «Конгресівське»
Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину.
Адреса об’єкта: 62214, Харківська обл., Золочівський р�н, с.

Завадське, вул. В.Васильченка, 2.
Балансоутримувач: 00387074, ВАТ «Конгресівське», 62214,

Харківська обл., Золочівський р�н, с. Олександрівка.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину загальною

площею 32,5 м2, 1965 року побудови, та майно: торговельні
прилавки — 5 од.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само�
стійно.

Вартість продажу без ПДВ — 1 872 грн., ПДВ — 374,40 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

2 246,40 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.
4. Ужити заходи щодо закріплення земельної ділянки відпо�

відно до вимог діючого законодавства.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко�

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

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо�
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 224,64 грн., що становить 10 відсо�
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову�
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р №37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона�
льне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення 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
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар�
ків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для до�
відок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11*й годині 21 січня 2005 ро*
ку 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 — 17 січня 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі магазину,

що знаходиться на балансі ВАТ «Конгресівське»
Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину.
Адреса об’єкта: 62214, Харківська обл., Золочівський р�н, с.

Скорики, вул. Шевченка, 11а.
Балансоутримувач: 00387074, ВАТ «Конгресівське», 62214,

Харківська обл., Золочівський р�н, с. Олександрівка.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину з льохом

загальною площею 33,1 м2, 1972 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не

виділена. Питання землекористування покупець вирішує само�
стійно.

Вартість продажу без ПДВ — 2 100 грн., ПДВ — 420 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 2 520

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.
4. Ужити заходи щодо закріплення земельної ділянки відпо�

відно до вимог діючого законодавства.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко�

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

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо�
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 252,00 грн., що становить 10 відсо�
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову�
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р №37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона�
льне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення 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
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар�
ків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для до�
відок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11*й годині 21 січня 2005 ро*
ку 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 — 17 січня 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні частини будівлі їдальні

(приміщення магазину) загальною площею 72,9 м2,
що знаходиться на балансі ВАТ «Куп’янський

цукровий комбінат»
Назва об’єкта: частина будівлі їдальні (приміщення магази�

ну), загальною площею 72,9 м2.
Адреса об’єкта: 63702, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул.

Фрунзе, 3а.
Балансоутримувач: 00373215, ВАТ «Куп’янський цукровий

комбінат», 63702, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Фрунзе, 3
Відомості про об’єкт: частина будівлі їдальні (приміщення ма�

газину), загальною площею 72,9 м2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не

виділена. Питання землекористування покупець вирішує само�
стійно.

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

12 240 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної

вартості.
2. Відшкодувати регіональному відділенню витрати, пов’я�

зані з підготовкою об’єкта до приватизації.
3. Вжити заходи щодо закріплення земельної ділянки відпо�

відно до вимог діючого законодавства.
4. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації покла�

сти умови п. 3 на нового власника.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко�

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

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо�
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 1 224,0 грн., що становить 10 відсо�
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову�
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р №37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона�
льне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення 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
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар�
ків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для до�
відок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11*й годині 21 січня 2005 ро*
ку 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 — 17 січня 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні частини будівлі їдальні

(приміщення магазину) загальною площею 79,4 м2,
що знаходиться на балансі ВАТ «Куп’янський

цукровий комбінат»
Назва об’єкта: частина будівлі їдальні (приміщення магази�

ну), загальною площею 79,4 м2.
Адреса об’єкта: 63702, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул.

Фрунзе, 3а.
Балансоутримувач: 00373215, ВАТ «Куп’янський цукровий

комбінат», 63702, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Фрун�
зе, 3.

Відомості про об’єкт: частина будівлі їдальні (приміщення ма�
газину), загальною площею 79,4 м2.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекористування покупець вирішує само�
стійно.

Вартість продажу без ПДВ — 10 000 грн., ПДВ — 2 000 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

12 000 грн.
Умови продажу об’єкта.
1. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної

вартості.
2. Відшкодувати регіональному відділенню витрати, пов’я�

зані з підготовкою об’єкта до приватизації.
3. Ужити заходи щодо закріплення земельної ділянки відпо�

відно до вимог діючого законодавства.
4. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації покла�

сти умови п. 3 на нового власника.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко�

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

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо�
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 1 200,0 грн., що становить 10 відсо�
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову�
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код з ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона�
льне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення 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
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар�
ків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для до�
відок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11*й годині 21 січня 2005 ро*
ку 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 — 17 січня 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової будівлі
колишнього гуртожитку, що знаходиться на балансі

ВАТ «Іллічівка» (ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишнього гуртожитку, що

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

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

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

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

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена. Питання землекориствання покупець вирішує само�
стійно.

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

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

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

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

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

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

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо�
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код
за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділен�
ня ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 2 954,03 грн., що становить 10 від�
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо�
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла�
сті на р/р №37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона�
льне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення 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
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар�
ків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для до�
відок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11*й годині 14 січня 2005 ро*
ку в приміщенні Універсальної біржі «Україна» за адресою:
м. Харків, Палац Праці, 7*й під’їзд, 5*й поверх.

Останній день приймання заяв — 10 січня 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлової будівлі навчальної
майстерні, що знаходиться на балансі Харківського

державного обласного навчально*курсового комбінату
Назва об’єкта: нежитлова будівля навчальної майстерні.
Адреса об’єкта: 63401, Харківська обл., м. Зміїв, вул. 50 ро�

ків Комсомолу, 15.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03121454, Харківський

державний обласний навчально�курсовий комбінат, 61105, м.
Харків, пр. 50 річчя СРСР, 29б.

Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова цегляна бу�
дівля навчальної майстерні загальною площею 208,2 м2, літ.
А�1, рік забудови — 1905.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена, питання оренди або постійного користування земе�
льною ділянкою покупець вирішує самостійно після укладання
договору купівлі�продажу.

Вартість продажу без ПДВ — 13 300,00 грн., ПДВ — 2 660,00
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
15 960,00 грн.

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

вартості.
2. Сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою об’�

єкта до приватизації.
3. Ужити заходи щодо закріплення земельної ділянки відпо�

відно до вимог діючого законодавства.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко�

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

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо�
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294*33*13
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код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 1 596,00 грн., що становить 10 від�
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо�
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла�
сті на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіо�
нальне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення 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
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар�
ків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для до�
відок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11*й годині 21 січня 2005 ро*
ку 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 — 17 січня 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

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

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

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

ське 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 ко�

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

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо�
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 6 507,48 грн., що становить 10 від�
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо�
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла�
сті на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона�
льне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення 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
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар�
ків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для до�
відок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11*й годині 21 січня 2005 ро*
ку 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 — 17 січня 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

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

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.
Колодязний, 40.

 Відомості про об’єкт: майно їдальні: плита електрична — 2
од., електром’ясорубка — 2 од., прилавок — 1 од., кондиціо�
нер — 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., картоп�
лечистка — 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

вартості.

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

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко�
штами.

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

Грошові кошти в розмірі 715,68 грн., що становить 10 відсо�
тків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову�
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р №37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона�
льне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення 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
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар�
ків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для до�
відок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11*й годині 21 січня 2005 ро*
ку 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 — 17 січня 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

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

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. Ха�

рків, 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

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

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

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

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо�
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р
№37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011,
код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 1 568,00 грн., що становить 10 від�
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо�
вуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській обла�
сті на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона�
льне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення 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
юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою: м. Хар�
ків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон для до�
відок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11*й годині 21 січня 2005 ро*
ку 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 — 17 січня 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

вання.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової будівлі

(зі знижкою 30%)
Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: Хмельницький район, с.Черепова, вул. Центральна,

51.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна нежитлова бу�

дівля загальною площею 84,4 м2. Земельна ділянка окремо не
виділена.

Ціна без урахування ПДВ — 775 грн., ПДВ — 155 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 930 грн.
Умови продажу: покупцю, який визнаний переможцем аук�

ціону і відмовився від підписання протоколу аукціону або дого�
вору купівлі�продажу, грошові кошти в розмірі 93 грн., що ста�
новить 10% від початкової вартості продажу об’єкта не повер�
таються.

Аукціон буде проведено 24 січня 2005року об 11*й го*

дині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75  в
Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій облас*
ті.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону — 20 січня 2005року.

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

Грошові кошти в розмірі 93,0 грн., що становить 10% від по�
чаткової ціни продажу, перераховуються до Регіонального від�
ділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
02898152, р/р 37318002200304 в банку УДК у Хмельницькій об�
ласті, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул.
Соборна, 75, тел.79�56�16.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні нежитлової будівлі

(зі знижкою 30%)
Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: Хмельницький район, с. Іванківці, вул. Островсько�

го, 3а.
Відомості про об’єкт: одноповерхова саманна нежитлова бу�

дівля загальною площею 37,2 м2. Земельна ділянка окремо не
виділена.

Ціна без урахування ПДВ — 1 185,84 грн., ПДВ — 237,16 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 1 423 грн.
Умови продажу: покупцю, який визнаний переможцем аук�

ціону і відмовився від підписання протоколу аукціону або дого�
вору купівлі�продажу, грошові кошти в розмірі 142,3 грн., що
становить 10% від початкової вартості продажу об’єкта не по�
вертаються.

Аукціон буде проведено 24 січня 2005 року об 11*й го*
дині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в Ре*
гіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону — 20 січня 2005 року .

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

Грошові кошти в розмірі 142,30 грн., що становить 10% від
початкової ціни продажу, перераховуються до Регіонального
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хмельницькій
області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул.
Соборна, 75, тел.79�56�16.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі колишньої

котельні, що не увійшла до статутного фонду
КП «Ізяславська фабрика «Октава» (зі знижкою 30%)
Назва об’єкта: будівля колишньої котельні.
Адреса: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Заславська, 20.
Відомості про об’єкт: будівля двоповерхова, цегляна, за�

гальною площею 406 м2. Земельна ділянка окремо не виді�
лена.

Ціна без врахування ПДВ — 19 874,4 грн., ПДВ — 3 974,88
грн.

Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ — 23 849,28
грн.

Умови продажу: відшкодування витрат, пов’язаних з вигото�
вленням технічної документації; покупцю, який визнаний пере�
можцем аукціону і відмовився від підписання протоколу аукці�
ону або договору купівлі�продажу, грошові кошти в розмірі
2 384,93 грн., що становить 10% від початкової вартості про�
дажу об’єкта не повертаються.

Аукціон буде проведено 24 січня 2005року об 11*й го*
дині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в Ре*
гіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону — 20 січня 2005 року.

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

Грошові кошти в розмірі 2 384,93 грн., що становить 10% від
початкової ціни продажу, перераховуються до Регіонального
відділення ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хмельницькій
області, м. Хмельницький, МФО 815013.

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

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення ФДМУ по Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул.
Соборна, 75, тел. 79�56�16.

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні майстерні технічного

обслуговування МТО АТ*М*1 на базі ЗІЛ*131*Н,
держ. № 00*70 ЧКР, що знаходиться на балансі

ВАТ «Уманське АТП – 17155» (державна власність)
Код за ЗКПО: 03119463.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294*33*13
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Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетич�
на, 11.

Призначення об’єкта: автомобільна майстерня.
Відомості про об’єкт: тип двигуна — бензин, об’єм двигуна

— 6 000 см3, показник спідометра — 1,40 тис. км, колір — зе�
лений, шасі № 892060, номер двигуна — 592044. Рік виготов�
лення — 1990. Автомобіль на ходу, технічний стан та зовнішній
вигляд задовільний. Агрегати потребують ремонту. Автомобіль
не експлуатувався, знаходився на консервації.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта по�
купець вирішує самостійно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 10 583,33 грн., сума ПДВ:
2 116,67 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 12 700
грн.

Грошові кошти в розмірі 1 270 грн., що становить 10% вар�
тості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007
в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одер�
жувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв до 10 січня 2005 року включно.
Аукціон буде проведено 14 січня 2005 року об 11*й го*

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

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

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

ділення Фонду державного майна України по Черкаській обла�
сті.

Адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел.:
37�30�90, 45�75�29, час роботи з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні автомобільної майстерні

МРМ*М2 на базі ЗІЛ*131*Н, держ. № 06*25 ЧКР, що
знаходиться на балансі ВАТ «Уманське АТП – 17155»

(державна власність)
Код за ЗКПО: 03119463.
Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетич�

на, 11.
Призначення об’єкта: автомобільна майстерня.
Відомості про об’єкт: тип двигуна — бензин, об’єм двигуна

— 6 000 см2, показник спідометра —  1,60 тис. км, колір — зе�
лений, шасі № 924253, номер двигуна — 748525. Рік виготов�
лення — 1991. Автомобіль на ходу, технічний стан та зовнішній
вигляд задовільний. Агрегати потребують ремонту. Автомобіль
не експлуатувався, знаходився на консервації.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта по�
купець вирішує самостійно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 10 583,33 грн., ПДВ:
2 116,67 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 12 700
грн.

Грошові кошти в розмірі 1 270 грн., що становить 10% вар�
тості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007
в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одер�
жувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв до 10 січня 2005 року включно.
Аукціон буде проведено 14 січня 2005 року об 11*й го*

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

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

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

ділення Фонду державного майна України по Черкаській обла�
сті,  адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445,
тел.: 37�30�90, 45�75�29, час роботи з 8.00 до 17.00, крім вихі�
дних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні автомобільної майстерні на базі

ЗІЛ*131, держ. № 10*42 ЧКР, що знаходиться на балансі
ВАТ «Уманське АТП –17155» (державна власність)

Код за ЗКПО: 03119463.
Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетич�

на, 11.
Призначення об’єкта: автомобільна майстерня.
Відомості про об’єкт: тип двигуна —  бензин, об’єм двигуна

— 6 000 см2, показник спідометра — 0,20 тис. км, колір — зе�
лений, шасі № 934379, номер двигуна — 800997. Рік виготов�
лення — 1991. Автомобіль на ходу, технічний стан та зовнішній
вигляд задовільний. Агрегати потребують ремонту. Автомобіль
не експлуатувався, знаходився на консервації.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта по�
купець вирішує самостійно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 10 583,33 грн., сума ПДВ:
2 116,67 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 12 700
грн.

Грошові кошти в розмірі 1 270 грн., що становить 10% вар�
тості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007
в УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одер�
жувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв до 10 січня 2005 року включно.
Аукціон буде проведено 14 січня 2005 року об 11*й го*

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

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

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

ділення Фонду державного майна України по Черкаській обла�
сті.

Адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445, тел.:
37�30�90, 45�75�29, час роботи з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні автомобіля ЗІЛ*131*Н,

держ. № 08*68 ЧКР, що знаходиться на балансі
ВАТ «Уманське АТП – 17155» (державна власність)

Код за ЗКПО: 03119463.
Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетич�

на, 11.
Призначення об’єкта: автомобільна майстерня.
Відомості про об’єкт: тип двигуна — бензин, об’єм двигуна

— 6 000 см2, показник спідометра — 0,20 тис. км, колір — зе�
лений, шасі № 926769, номер двигуна — 760846. Рік виготов�
лення — 1991. Автомобіль на ходу, технічний стан та зовнішній
вигляд задовільний. Агрегати потребують ремонту. Автомобіль
не експлуатувався, знаходився на консервації.

Умови продажу: умови подальшого використання об’єкта по�
купець вирішує самостійно.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 7 933,34 грн., сума ПДВ:
1 586,66 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 9 520
грн.

Грошові кошти в розмірі 952 грн., що становить 10% вартос�
ті об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007 в
УДК у Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одер�
жувач — РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Термін прийняття заяв до 10 січня 2005 року включно.
Аукціон буде проведено 14 січня 2005 року об 11*й го*

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

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

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

ділення Фонду державного майна України по Черкаській обла�
сті, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, к. 445,
тел.: 37�30�90, 45�75�29, час роботи з 8.00 до 17.00, крім вихі�
дних.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні зі зниженням

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

Шевченківського державного комерційно*
виробничого підприємства робітничого постачання

Одеської залізниці (державна власність)
Код ЗКПО: 01101476.
Адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Гордієнко, 91а.
Призначення об’єкта: обслуговування транспортних засобів.
Відомості про земельну ділянку та будівлі: земельна ділянка

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

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

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

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

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

торська — 19 477грн.
Початкова вартість продажу без ПДВ — 64 960 грн.
Грошові кошти в розмірі 6 496 грн., що становить 10% від

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

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

Термін прийняття заяв до 10 січня 2005 року включно.
Аукціон буде проведено 14 січня 2005 року об 11.00 за

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

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

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

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

В інформаційному повідомленні про повторний продаж на
аукціоні об’єкта державної власності групи А — ЦМК — Смі*
лянська виробнича база № 2, яка знаходиться на балансі
Шевченківського БМЕУ�5 служби будівельно�монтажних ро�
біт і цивільних споруд Одеської залізниці, за адресою: Чер�
каська область, м. Сміла, вул. В. Гордієнка, 52а, опуб�
лікованому в газеті «Відомості приватизації» від 24.11.04
№ 46 (334), у частині ціни об’єкта слід читати:

«Початкова ціна продажу без ПДВ: 444 829 грн.
Грошові кошти, в розмірі 44 482 грн. 90 коп., що стано�

вить 10% від початкової вартості об’єкта».
Далі за текстом.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ  АПАРАТ ФДМУ
Департамент продажу цілісних майнових комплексів

та активів підприємств

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом  нежитлових

приміщень 2, 3, 4 та 5*го поверхів будівлі
колишнього гуртожитку

Назва об’єкта: нежитлові приміщення 2, 3, 4 та 5�го поверхів
будівлі колишнього гуртожитку, що знаходяться на балансі ВАТ
«Пересувна механізована колона № 6».

Адреса: Рівненська область, м. Сарни, вул. Белгородська, 4.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення 2, 3, 4 та 5�го

поверхів будівлі колишнього гуртожитку, що знаходяться на
балансі ВАТ «Пересувна механізована колона № 6» загаль�
ною площею 2 602,8 м2. Рік забудови — 1968. Електропос�
тачання, водопровід, каналізація, опалення — повністю зруй�
новані.

Земельна ділянка під нежитлові приміщення окремо не виді�
лена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 141 000 грн., ПДВ —
28 200 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 169 200 грн.

Умови конкурсу:
здійснення капітального ремонту нежитлових приміщень ко�

лишнього гуртожитку; використання об’єкта приватизації піс�
ля проведення капітального ремонту під гуртожиток; об’єкт не
підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо іншим юриди�
чним і фізичним особам без збереження зобов’язань, на яких
він був придбаний; продаж об’єкта юридичним та фізичним
особам здійснюється за грошові кошти.

Питання оренди або постійного користування земельною ді�
лянкою покупець вирішує з місцевою радою самостійно після
укладання договору купівлі�продажу об’єкта.

Грошові кошти в розмірі 16 920 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37316021000058 в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 00032945.

Реєстраційний внесок за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн.
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
перераховуються на рахунок № 37183500900028, одержувач
коштів: Фонд державного майна України — ОПЕРУ ДКУ,
м. Київ, МФО 820172, код за ЗКПО 00032945.

Заяви за встановленою формою приймаються за адресою:
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 7�й поверх, кімн. 721/2 у
робочі дні з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 17.45) телефо�
ни служби з організації конкурсу: 290�42�34, 294�33�13.

Конкурс буде проведено 20 січня 2005 року за адре*
сою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 7*й поверх, кімн.
721/2, Департамент продажу цілісних майнових компле*
ксів та активів підприємств о 10.00.

Останній день прийняття заяв: 12 січня 2005 року. Ознайо�
митись з об’єктом можна за місцем його розташування.

ГРУПА  Е

Приватизовано шляхом викупу
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державна частка в майні ТОВ «Міжгалузеве територіально�
виробниче об’єднання «Комплекс», що становить 76,72% СФ
товариства, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Вигов�
ського, 34. Приватизовано фізичною особою за 50 503,20 грн.,
у т. ч. ПДВ — 8 417,20 грн.

Фонд майна Автономної Республіки Крим повідомляє про
прийняття рішення з приватизації об’єкта групи Е — паке*
та акцій ЗАТ «Санаторій «Славутич», що належить Авто�
номній Республіці Крим, у розмірі 1,8688% статутного фон�
ду ЗАТ, розташованого за адресою: 98510, м. Алушта, вул.
Червоноармійська, 20 (код за ЄДРПОУ 05532374).

Пропонуються до продажу

ЧЕРНІВЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності групи Е (із зменшенням початкової ціни
продажу на 30%)

Назва об’єкта: державний пакет акцій в кількості 3 шт., що
становить 2% статутного фонду ВАТ «Буковинська універсаль�
на біржа» з урахуванням нематеріального активу — брокерсь�
кого місця.

Адреса: 58029, м. Чернівці, вул. Стасюка, 20.
Балансоутримувач: ВАТ «Буковинська універсальна біржа»,

м. Чернівці, вул. Стасюка. 20.
Код за ЄДРПОУ: 14256329.
Інформація про об’єкт: призначення об’єкта: основним пред�

метом діяльності біржі згідно зі статутом є: організація підго�



№ 49(337) 15 грудня  2004 року

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

17

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

товки та проведення біржових торгів і аукціонів; надання по�
слуг в укладанні біржових угод, інших організаційних і техніч�
них послуг членам і клієнтам біржі; організація різних форм на�
вчання з питань біржової діяльності; визначення ринкових цін
на товари, котирування цін; надання членам та клієнтам біржі
послуг у зберіганні товарів, призначених для продажу на бір�
жових торгах чи аукціонах.

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

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

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

Чисельність працюючих станом на 31.07.2004 (чол.) — 3.
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу: 2002 р.: �0,197;

2003 р.: �0,303.
Початкова ціна продажу об’єкта державної власності:

450,8 грн.
Умови продажу: засоби платежу — грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 45,08 грн. (сорок п’ять гривень 08 коп.),

що становить 10% від початкової ціни продажу державної частки
та реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мі�
німуму доходів громадян (17,00 грн.) вносяться заявником за
окремими платіжними дорученнями на р/р № 37310501800001
Управління Державного казначейства України в Чернівецькій об�
ласті, МФО 856135, код за ЄДРПОУ 21432643, одержувач: Регіо�
нальне відділення ФДМУ по Чернівецькій області.

Аукціон відбудеться 21 січня 2005 року об 11*й годині в
приміщенні філії «Чернівецький аукціонний центр «ДАК
«НМАЦ» за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 2а.

Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб приймаються організатором аук�
ціону — філія «Чернівецький аукціонний центр» ДАК «Націона�
льна мережа аукціонних центрів» за адресою: м. Чернівці, вул.
Л. Кобилиці, 2а, тел.: 55�44�13, 55�40�23.

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні —
17 січня 2005 року.

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

ГРУПА  Ж

Приватизовано шляхом викупу
та продажу на аукціоні

Викуп

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
База відпочинку, що знаходиться на балансі ВАТ «Алчевсь�

кий металургійний комбінат», за адресою: Перевальський ра�
йон, с. Малокостянтинівська, вул. Центральна, 15. Приватизо�
вано фізичною особою за 26 760 грн., у т. ч. ПДВ — 4 460 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Майно клубу, що знаходиться на балансі ЗАТ «ВАЙСЕ», за ад�

ресою: 18020, м. Черкаси, вул. Чехова, 72. Приватизовано юри�
дичною особою за 2 664 грн., у т. ч. ПДВ — 444 грн.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня з обладнанням, що знаходиться на балансі ТОВ «За�

вод будівельних конструкцій», за адресою: м. Чернівці, провул.
Індустріальний, 2. Приватизовано фізичною особою за
87 579,60 грн., у т. ч. ПДВ — 14 596,60 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі СТОВ птахофабрика

«Прилуцька», за адресою: Прилуцький район, с. Дубовий Гай,
вул. Шевченка, 2а. Приватизовано юридичною особою за
12 490,8 грн., у т. ч. ПДВ — 2 081,8 грн.

Аукціон

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Лазня, що знаходиться на балансі ВАТ «Бершадське МП БМП

№ 2», за адресою: 22400, м. Бершадь, вул. Леніна, 202. Прива�
тизовано юридичною особою за 16 500 грн., у т. ч. ПДВ —
2 750,00 грн.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЦМК — їдальня з підсобними приміщеннями, що знаходить�

ся на балансі ВАТ «Сад», за адресою: Полтавський р�н, с. Гожу�
ли, вул. Молодіжна, 1б. Приватизовано фізичною особою за
19 750 грн., у т. ч. ПДВ — 3 291,67 грн.

Підлягають приватизації шляхом викупу

Викуп

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Майно соціально�побутового призначення, що знаходиться

на балансі ВАТ «Рівнеголовпостач», за адресою: м. Рівне, вул.
Князя Володимира, 112а.

Пропонуються до продажу

АВТОНОМНА  РЕСПУБЛІКА  КРИМ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за некомерційним конкурсом
майна, що належить Автономній Республіці Крим —

Кіровської районної друкарні
(початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — Кіровська ра�
йонна друкарня.

Адреса: Кіровський район, смт Кіровське, вул. Рози Люксем�
бург, 38.

Сфера діяльності: поліграфічна промисловість.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: окремо роз�

ташована одноповерхова будівля 1965 року забудови, загаль�
ною площею 674,9 м2, фундаменти бутові стрічкові, стіни і пе�
регородки — вапняк, перекриття дерев’яні по балках, підшиті,
оштукатурені, підлоги цементні, дах з азбестоцементних арку�
шів по дерев’яному решетуванню, вікна — дерев’яні рами за�
склені з ґратами, двері — одно і двопільні, оброблення — це�
ментно�вапняна штукатурка, є водопровід, водяне опалення (не
функціонує), електрика, телефон (не функціонує); два однопо�
верхових склади�сараї для збереження паперу 1965 року за�
будови, загальною площею 152,1 м2 та 11,3 м2, фундаменти
бутові стрічкові, стіни і перегородки — вапняк, дах з азбесто�
цементних аркушів по дерев’яному решетуванню, підлоги це�
ментні, електрика відсутня; є серійні машини, верстаки, авто�
мати і напівавтомати, що задіяні у виробництві поліграфічної
продукції — знаходяться у неробочому стані.

Об’єкт розташований на земельній ділянці загальною пло�
щею 0,16 га, наданій у постійне користування.

З 2001 до 2003 року діяльність підприємства — збиткова,
виробництво поліграфічної продукції практично відсутнє.
Коефіцієнти рентабельності діяльності і продукції дорівнюють
нулю.

2003 рік: випущено бланків на суму 22,4 тис. грн.
Збиток становить 20,2 тис. грн.
2004 рік — підприємство не працює.
Збиток на 01.07.04 — 33,269 тис. грн.
Кредиторська заборгованість на 01.07.04 — 63,162 тис. грн.
Кількість робочих місць — 2 чоловіка.
Початкова вартість продажу — 202 090,00 (двісті дві ти*

сячі дев’яносто) грн.
Умови продажу.
1. Збереження основного профілю діяльності об’єкта.
2. Погашення протягом 60 днів з моменту укладення дого�

вору купівлі�продажу простроченої кредиторської заборгова�
ності із заробітної плати у розмірі 41 149 грн.

3. Проведення протягом одного року з моменту укладення
договору купівлі�продажу ремонту будинку і приміщень.

4. Дотримання вимог антимонопольного законодавства.
5. Збереження кількості робочих місць.
6. Утримання об’єкта в належному санітарному стані, дотри�

мання діючих норм екологічної безпеки під час подальшої
експлуатації об’єкта.

7. Оплата робіт із проведення аудиторської перевірки.
8. Покупець зобов’язаний подати до конкурсної комісії біз�

нес�план, у якому зазначається: назва і місцезнаходження об’�
єкта; відомості про покупця (основний вид діяльності, фінан�
сові показники діяльності підприємства та ін.); запропонована
покупцем ціна придбання об’єкта; зобов’язання щодо виконан�
ня умов конкурсу; порядок внесення інвестицій, їх розміри і те�
рміни внесення (з розбивкою по кварталах); соціальні наслід�
ки приватизації; додаткові зобов’язання покупця щодо пода�
льшої експлуатації об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви для участі у конкурсі у сумі 17
грн. та оплата за об’єкт приватизації вносяться на р/р №
37187020016362, одержувач: Фонд майна Автономної Респу�
бліки Крим, реквізити: Управління Державного казначейства
в АРК, м. Сімферополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО
824026.

Кошти у розмірі 20 209,00 гривень, що становить 10% від по�
чаткової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37323000016362,
одержувач: Фонд майна Автономної Республіки Крим, рекві�
зити: Управління Державного казначейства в АРК, м. Сімфе�
рополь, код за ЄДРПОУ 00036860, МФО 824026.

Ознайомитись з об’єктом можна у робочий час за місцем йо�
го розташування.

Конкурс відбудеться 7 лютого 2005 року об 11.00 за ад*
ресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17, каб.
36, Фонд майна Автономної Республіки Крим.

Прийняття заяв для участі у конкурсі припиняється за сім днів
до дати проведення конкурсу.

Довідки за адресою: 95015, м. Сімферополь, вул. Севасто�
польська, 17, каб. 36, тел. 241�319, Фонд майна Автономної
Республіки Крим.

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта соціальної
сфери — лазні (початкова вартість знижена на 30%)

Назва об’єкта: лазня.
Балансоутримувач: ВАТ «Шпиківський цукровий завод» (код

за ЄДРПОУ 00371877).
Адреса об’єкта: 23614, Вінницька обл., Тульчинський р�н, смт

Шпиків, вул. Шевченка, 16.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля зага�

льною площею 143,6 м2, 1935 р. побудови з обладнанням (ко�
тел водогрійний 1980 р. випуску, котел опалювальний 1980 р.
випуску). Земельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 7 640,50 грн., ПДВ:
1 528,10 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
9 168,60 грн.

Умови продажу об’єкта: можливе перепрофілювання об’�
єкта без зміни його призначення щодо надання соціальних по�
слуг; дотримуватися санітарних норм та правил пожежної без�
пеки згідно з чинним законодавством України; об’єкт не під�
лягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та
фізичним особам без збереження умов, на яких він був при�
дбаний; покупець зобов’язаний у 2�місячний термін відшко�
дувати витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до привати�
зації.

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

Грошові кошти в розмірі 916,86 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху�
нок РВ ФДМУ по Вінницькій обл. № 37315005000498 в банку
УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 13327990.

Заяви на участь в аукціоні приймаються до 31.01.2005 вклю�
чно.

Аукціон відбудеться 04.02.2005 за адресою: м. Вінни*
ця, вул. Гоголя, 10, вінницька філія ДАК «Національна ме*
режа аукціонних центрів», о 10.00.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою йо�
го розташування.

Додаткову інформацію можна одержати за місцем подання
заяви.

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

ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

форми власності — їдальні, що не ввійшла до статутного
фонду колективного сільськогосподарського

підприємства «Західний Буг» і знаходиться на його
балансі (ціна знижена на 30%)

Назва об’єкта: їдальня.
Адреса об’єкта: вул. Головна, 1, с. Утішків Буського району

Львівської області, 80560.
Балансоутримувач: колективне сільськогосподарське під�

приємство «Західний Буг», код за ЄДРПОУ 854713.
Адреса балансоутримувача: с. Утішків Буського району Львів�

ської області, 80560.
Призначення об’єкта: громадське харчування.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з ме�

талевими вітражами, загальною площею 233,4 м2, земельна ді�
лянка окремо не виділена.

Умови продажу.
1. Подальше використання за рішенням покупця.
2. Переможець аукціону, в разі відмови від підписання про�

токолу аукціону або відмови від укладання договору купівлі�
продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20%
від кінцевої вартості продажу об’єкта на аукціоні.

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

4. Відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповідни�
ми зобов’язаннями, погоджується з органом приватизації.

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

6. Питання землевідведення вирішується новим власником
згідно з чинним законодавством.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 5 652,50 грн.
ПДВ — 1 130,50 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

6 783,00 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі за об’�

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

Грошові кошти в розмірі 678,30 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37310009000186 в банку УДК у Львівській області, код банку
825014, одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по
Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон відбудеться через 50 календарних днів після пу*
блікації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за ад*
ресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 13, м. Львів, Регіо*
нальне відділення ФДМУ по Львівській області.

Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятницю
— з 9.00 до 16.00, протягом 47 днів після публікації в газеті «Ві�
домості приватизації» в кімн. 5 за адресою: вул. Січових Стрі�
льців, 3, м. Львів.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної форми

власності — бази відпочинку «Озимино», що не ввійшла
до статутного фонду ВАТ «Галол» і знаходиться

на його балансі
Назва об’єкта: база відпочинку «Озимино» (не діюча).
Адреса: Львівська обл., Самбірський р�н, с. Мала Озимина,

вул. Самбірська, 1.
Балансоутримувач: ВАТ «Галол», Львівська обл., м. Дрогобич,

вул. Тураша, 15.
Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Відомості про об’єкт: будівля бази відпочинку загальною пло�

щею 242,4 м2; господарська будівля — 65,1 м2; гараж — 19,6
м2; убиральня — 3,0 м2; басейн — 2 464,0 м2; альтанки дерев’я�
ні 3 шт. (по 5,5 м); колодязь — 2,4 м2; ворота № 1 — 6,3 м2;
ворота № 2 — 8,0 м2; огорожа № 1 (металевий штахетник у ме�
талевих стовпах) — 158,7 м2; огорожа № 2 (металева сітка в
металевих стовпах) — 606,3 м2; огорожа № 3 (металеві стовпи
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Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УФБ та філіях
УФБ. Аукціонні торги  18.01.2005

Місце проведення торгів: УФБ, 01025, м. Київ, пров. Рильський, 10, телефони для довідок: (044) 278*28*50, 278*83*03. Дата проведення торгів:  18.01.2005. Початок торгів об 11.00. Позначкою «С»
відмічені пакети акцій ВАТ, що входять до переліку стратегічно важливих підприємств. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

1 ПОСЛУГИ ПРОМИСЛО�

ВОГО ХАРАКТЕРУ

00190934 ВАТ «ПРОМИСЛОВО�

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КРИВБАСВИБУХПРОМ»

50005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ОБЛ., М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. КА�

ХОВСЬКА, 40

№
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чол.

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства
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фонд,

грн.
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надання

інфор�

мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Знос

ОФ,

%

Балансо�

вий

прибуток,

грн.

Назва продукції,

що виробляється

%

до

СФ

Земель�

на

ділян�

ка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Фор�

ма

ви�

пуску

акцій

Ознака

монопо�

ліста

та ст.

важли�

вого

Сукупний

обсяг

реалізації

(за останній

фін. рік),

грн.

Сукупна

вартість

активів

(за останній

фін. рік),

грн.
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без металевої сітки) — 96,4 м2. Земельна ділянка окремо не
виділена.

Умови продажу.
1. Подальше використання за рішенням покупця.
2. Переможець аукціону, в разі відмови від підписання про�

токолу аукціону або відмови від укладання договору купівлі�
продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20%
від кінцевої вартості продажу об’єкта на аукціоні.

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

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

Питання землевідведення вирішується новим власником згі�
дно з чинним законодавством.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 109 637 грн., ПДВ:
21 927,40 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
131 564,40 грн.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі за об’�
єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в
УДК у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів —
РВ ФДМУ по Львівській області, ЗКПО 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода�
жу об’єкта, що становить 13 156,44 грн., вноситься на рахунок
№ 37310009000186 в УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львівській області, ЗКПО
20823070.

Аукціон відбудеться через 50 календарних днів після пу*
блікації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за ад*
ресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 31, м. Львів, Регіо*
нальне відділення ФДМУ по Львівській області.

Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятницю
— з 9.00 до 16.00, протягом 47 днів після публікації в газеті «Ві�
домості приватизації» в кімнаті  5 за адресою: вул. Січових Стрі�
льців, 3, м. Львів.

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

Служба з організації та проведення аукціону : Регіональне від�
ділення ФДМУ по Львівській області, м. Львів, вул. Січових Стрі�
льців, 3, тел. (0322) 72�48�82.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні медпункту

(недіючого), який не ввійшов до статутного фонду
колективного сільськогосподарського підприємства

«Ражнів» (об’єкт державної форми власності,
ціна знижена на 30%)

Назва об’єкта: медпункт (недіючий).
Адреса об’єкта: с. Велин Бродівського району Львівської об�

ласті, 80630.
Балансоутримувач: колективне сільськогосподарське під�

приємство «Ражнів» (код за ЄДРПОУ 4949095).
Адреса балансоутримувача: с. Ражнів Бродівського району

Львівської області, 80630.
Призначення об’єкта: медичне обслуговування.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля кори�

сною площею 96,9 м2, рік побудови 1980.
Земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу.
1. Подальше використання за рішенням покупця.
2. Відчуження або передача об’єкта в оренду здійснюється

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

3. Переможець аукціону, в разі відмови від підписання про�
токолу аукціону або відмови від укладання договору купівлі�
продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку в розмірі 20%
від кінцевої вартості продажу об’єкта на аукціоні.

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

5. Питання землекористування вирішується новим власни�
ком згідно з чинним законодавством.

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

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 3 007,20 грн.
ПДВ — 601,44 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

3 608,64 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі за об’�

єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в
банку УДК у Львівській області. Код банку 825014. Одержувач
коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
код за ЄДРПОУ 20823070.

Грошові кошти в розмірі 360,86 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок №
37310009000186 в банку УДК у Львівській області, код банку
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по
Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон відбудеться через 50 календарних днів після пу*
блікації інформації в газеті «Відомості приватизації» за ад*
ресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 13, м. Львів, Регіо*
нальне відділення ФДМУ по Львівській області об 11*й
годині.

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

— з 9.00 до 16.00, протягом 47 днів після публікації в газеті «Ві�
домості приватизації» в кімнаті 5 за адресою: вул. Січових Стрі�
льців, 3, м. Львів.

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

ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери

державної власності — частини оздоровчого комплексу
«Ювілейний», що знаходиться на балансі ДП оздоровчий

комплекс «Ювілейний»
Код за ЗКПО балансоутримувача та його адреса: 24293082,

68003, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 30.
Назва об’єкта: частина оздоровчого комплексу «Ювілейний».
Адреса об’єкта: 67840, Одеська область, Овідіопольський

район, с. Молодіжне, вул. Набережна, 6.
Інформація про об’єкт: частина оздоровчого комплексу

«Ювілейний» знаходиться на схилах у берега Чорного моря у
зоні постійної зсувної активності ґрунту, у зв’язку з чим будівлі
та споруди, які розташовані на цій території підвержені дефор�
мації. До складу об’єкта входять: лазня цегельна площею 105
м2, кам’яні умивальник та вбиральня, тіньовий навіс, спортив�
ний зал площею 403,5 м2, 7 щитових будинків (площею 138,5
м2 кожний), щитовий будинок площею 136 м2, кам’яний одно�
поверховий будинок з господарськими приміщеннями площею
170,2 м2, фекальна насосна станція, асфальтована дорога. За�
безпечено електро�, водопостачанням та каналізацією. Земе�
льна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 184 993,00
грн.

ПДВ: 36 998,60 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

221 991,60 грн.
Умови продажу: збереження профілю не менш 5 років.

Утримання об’єкта та прилеглої території у належному сані�
тарно�технічному стані. Питання відведення земельної діля�
нки під придбаний об’єкт вирішуватиметься після укладан�
ня договору купівлі�продажу об’єкта згідно з чинним зако�
нодавством.

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

Грошові кошти в розмірі 22 199,16 грн., що становить 10% від
початкової вартості продажу об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37316006000102 в банку УДК в Одеській області, МФО 828011,
код 20984091, одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області.

Приймання заяв припиняється за 3 дні до початку проведен�
ня аукціону.

Аукціон відбудеться через 50 днів після публікації у га*
зеті «Відомості приватизації» о 15*й годині за адресою:
м. Одеса, Французький бульвар, 46.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 за місцем його розташування за  сприяння Регіональ�
ного відділення Фонду державного майна України по Одесь�
кій області. Додаткову інформацію можна отримати за теле�
фоном 728�72�62 та у службі з організації та проведення
аукціону — ТОВ «Регіональне агентство з розвитку еконо�
міки».

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

Приймання заяв в робочі дні з 10.00 до 17.00 у службі з орга�
нізації та проведення аукціону: ТОВ «Регіональне агентство з
розвитку економіки», адреса: м. Одеса, Французький бульвар,
46, тел.: 63�42�41, 68�08�79.

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні — їдальні, що знаходиться на

балансі ВАТ «Куп’янський цукровий комбінат»
Назва об’єкта: їдальня.
Адреса об’єкта: 63702, Харківська область, м. Куп’янськ, вул.

Фрунзе, 3а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00373215, ВАТ «Куп’ян�

ський цукровий комбінат», 63702, Харківська область, м. Ку�
п’янськ, вул. Фрунзе, 3.

Призначення об’єкта: громадське харчування.
Частина приміщень їдальні загальною площею 564,6 м2, що

знаходиться в оренді, термін дії договору оренди — 27.01.05.
Відомості про об’єкт: частина будівлі їдальні загальною

площею 677,2 м2 (нежитлові приміщення 1�го поверху зага�
льною площею 605,8 м2 та підвалу загальною площею 71,4
м2), будівля вбиральні на 6 очків загальною площею 20,0 м2,
холодильні камери — 2 шт., шафа жарочна 14 ПМС�3, плити
— 4 шт., щит управління, помийна яма, годинник електро�
нний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена, питання землекористування покупець вирішує само�
стійно після укладання договору купівлі�продажу.

Вартість продажу без урахування ПДВ — 51 300 грн., ПДВ —
10 560 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
61 560 грн.

Умови продажу об’єкта.
1. Зберігати профіль діяльності об’єкта приватизації протя�

гом 3 років.
2. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної

вартості.
3. Відшкодувати регіональному відділенню витрати, пов’я�

зані з підготовкою об’єкта до приватизації.
4. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації:
4.1. Погодити це відчуження з Регіональним відділенням

ФДМУ по Харківській області;
4.2. Покласти умови пунктів 1, 6, 7 на нового власника.
5. Покласти умови пунктів 1, 7 на орендаря в разі передачі

об’єкта в оренду.
6. Вжити заходи щодо закріплення земельної ділянки відпо�

відно до вимог діючого законодавства.
7. Дотримуватись протипожежних та екологічних норм.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими ко�

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

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться Регіо�
нальному відділенню ФДМУ по Харківській області на р/р №
37186501900001 в УДК у Харківській області, МФО 851011, код
за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіональне відділен�
ня ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 6 156 грн., що становить 10 відсот�
ків від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахову�
ються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області
на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській області, МФО
851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач коштів: Регіона�
льне відділення ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від�
ділення 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 фор�
мою від юридичних та фізичних осіб приймаються за адресою:
м. Харків, Держпром, 3�й під’їзд, 1�й поверх, к. 206, телефон
для довідок 705�18�48.

Аукціон буде проведено об 11*й годині 4 лютого 2005
року в приміщенні Харківського аукціонного центру філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа ау*
кціонних центрів», за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.

Останній день приймання заяв — 31 січня 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу�

вання.

Ф О Н Д О В А    Б І Р Ж А

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 296*34*30
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Ф О Н Д О В А    Б І Р Ж А

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на ДФБ та філіях
м. Донецьк, ДФБ. Аукціонні торги  19.01.2005

Місце проведення торгів: ДФБ, 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 89, телефони для довідок: (0622) 57*47*41, 57*47*42. Дата проведення торгів:  19.01.2005. Початок торгів о 10.00. Позначка «Д»
вказує на документарну форму випуску акцій.

* Ухвалою господарського суду Донецької області від 11.05.2004  № 24/115 Б порушена справа про банкрутство ВАТ «Південелектромережбуд».

1 БУДІВЕЛЬНО�МОНТАЖ�

НІ РОБОТИ ВИСОКО�

ВОЛЬТНИХ ЕЛЕКТРО�

МЕРЕЖ, ПІДСТАНЦІЙ,

ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ

00122358 ВАТ «ПІВДЕНЕЛЕКТ�

РОМЕРЕЖБУД»*

83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРКТИ�

КИ, 1

№

пор.

Заборго�

ваність

дебітор�

ська,

грн.

Заборго�

ваність

кредитор�

ська,

грн.

Обсяг

вироб�

ництва,

грн.

Кіль�

кість

пра�

ців�

ників,

чол.

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства

Статутний

фонд,

грн.

Дата

надання

інфор�

мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Знос

ОФ,

%

Балансо�

вий

прибуток,

грн.

Назва продукції,

що виробляється

%

до

СФ

Земель�

на

ділян�

ка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Фор�

ма

ви�

пуску

акцій

Ознака

монопо�

ліста

та ст.

важли�

вого

Сукупний

обсяг

реалізації

(за останній

фін. рік),

грн.

Сукупна

вартість

активів

(за останній

фін. рік),

грн.

Д — 208460,00 0,050 1083992 26,00 6,75 01.10.04 37 17489000 68,37 �608200 7265400 14557700 363800 774400 20343400

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на  УМВБ та філіях
м. Київ, УМВБ. Аукціонні торги  19.01.2005

Місце проведення торгів: УМВБ, 04070, м. Київ*23, вул. Межигірська, 1,  телефони для довідок: 461*54*34, 461*54*24. Дата проведення торгів:  19.01.2005. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує на
документарну форму випуску акцій.

1 НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО�КОНСУЛЬТА�

ЦІЙНИХ (МАРКЕТИНГОВИХ) ПОСЛУГ; НА�

ДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ; ТЕХ�

НІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОФІСНОЇ ТЕХНІКИ; РОЗ�

РОБЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ;

ОРЕНДА КОМП’ЮТЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ;

ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ

01355805 ВАТ «АГ�

РОБУДСИСТЕМА»

01304, М. КИЇВ, ВУЛ.

РЕЙТАРСЬКА, 37

№

пор.

Заборго�

ваність

дебітор�

ська,

грн.

Заборго�

ваність

кредитор�

ська,

грн.

Обсяг

вироб�

ництва,

грн.

Кіль�

кість

пра�

ців�

ників,

чол.

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства

Статутний

фонд,

грн.

Дата

надання

інфор�

мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Знос

ОФ,

%

Балансо�

вий

прибуток,

грн.

Назва продукції,

що виробляється

%

до

СФ

Земель�

на

ділян�

ка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Фор�

ма

ви�

пуску

акцій

Ознака

монопо�

ліста

та ст.

важли�

вого

Сукупний

обсяг

реалізації

(за останній

фін. рік),

грн.

Сукупна

вартість

активів

(за останній

фін. рік),

грн.

Д —      6982000,00 0,250 12233380 43,80 0,14 01.10.2004 27 8106000 13,99 �271000 65000 35000 654300 764500 649000

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на КМФБ та філіях
м. Київ, КМФБ. Аукціонні торги  20.01.2005

Місце проведення торгів: КМФБ, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5б (2*й поверх), телефон для довідок: (044) 490*57*88. Дата проведення торгів:  20.01.2005. Початок торгів об 11.00. Позначка «Д» вказує
на документарну форму випуску акцій.

1 МАРКЕТИНГОВІ, КОН�

СУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

23510755 ДАХК «ЕНЕРГОБУД» 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. КОМІН�

ТЕРНУ, 27

№

пор.

Заборго�

ваність

дебітор�

ська,

грн.

Заборго�

ваність

кредитор�

ська,

грн.

Обсяг

вироб�

ництва,

грн.

Кіль�

кість

пра�

ців�

ників,

чол.

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства

Статутний

фонд,

грн.

Дата

надання

інфор�

мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Знос

ОФ,

%

Балансо�

вий

прибуток,

грн.

Назва продукції,

що виробляється

%

до

СФ

Земель�

на

ділян�

ка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Фор�

ма

ви�

пуску

акцій

Ознака

монопо�

ліста

та ст.

важли�

вого

Сукупний

обсяг

реалізації

(за останній

фін. рік),

грн.

Сукупна

вартість

активів

(за останній

фін. рік),

грн.

Д — 1163465,00 5,000 219834    94,47 — 01.10.2004 7 85600 73,83 �45000 4080400 5040800 184300 174800 8903900

На 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, звертатись за тел.:
(044) 278*28*50, 278*83*03  та 278*23*68.

Фонд державного майна повідомляє

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 296*34*30

19

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 18.01.2005

1

2

1037608 ВАТ «ПРИПРУТСЬКА

ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КО�

ЛОНА № 152»

2136703 ВАТ «ЧЕРНІВЦІСОРТНА�

СІННЯОВОЧ»

60300, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., М. НОВОСЕЛИЦЯ, ВУЛ.

КОМАРОВА, 7

58026, М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 127

1397942,00 0,250 0,250 2739964 49,000 6,8816 01.10.2004 40 2157100 55,57 �93200 42300 72900 1386900 278300

813086,00 0,250 0,250 813087 25,000 2,7 01.10.2004 30 1623900 49,95 �18600 59800 18300 1175400 616200

БУДІВЕЛЬНО�МОН�

ТАЖНІ РОБОТИ

ЗАГОТІВЛЯ НАСІННЯ

Кіль�

кість

пра�

ців�

ників,

чол.

Дебітор�

ська

заборго�

ваність,

грн.

Кредитор�

ська

заборго�

ваність,

грн.

Почат�

кова

ціна

акції,

грн.

№

пор.

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства

Статутний

фонд,

грн.

Дата

надання

інфор�

мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Знос

ОФ,

%

Балан�

совий

прибуток,

грн.

Обсяг

вироб�

ництва,

 грн.

Назва продукції,

що виробляється

% до

СФ

Земельна

ділянка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

РВ ФДМУ по Чернівецькій області
Чернівецька філія «Чернівецький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, тел. 55�40�23

Вартість

активів,

грн.

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 25.01.2005

1 24933104 ВАТ «АГРОБУДСЕРВІС» 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОТРАНСПОРТНА, 4 1522000,00 0,250 0,250 2496080 41,000 1,49439 01.10.2004 27 5279600 81,56 �85100 93200 493100 4024700 665500 РЕМОНТНІ РОБОТИ;

ОЗДОРОВЧІ ПОСЛУГИ

(БАЗА ВІДПОЧИНКУ);

АВТОПОСЛУГИ; ОРЕН�

ДА ПРИМІЩЕНЬ; РІЗНЕ

Кіль�

кість

пра�

ців�

ників,

чол.

Дебітор�

ська

заборго�

ваність,

грн.

Кредитор�

ська

заборго�

ваність,

грн.

Почат�

кова

ціна

акції,

грн.

№

пор.

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства

Статутний

фонд,

грн.

Дата

надання

інфор�

мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Знос

ОФ,

%

Балан�

совий

прибуток,

грн.

Обсяг

вироб�

ництва,

 грн.

Назва продукції,

що виробляється

% до

СФ

Земельна

ділянка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

РВ ФДМУ по м. Києву
Київська філія ДАК «НМАЦ» — «Київський аукціонний центр», м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел. 552�72�55

Вартість

активів,

грн.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294*33*13
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ІНФОРМАЦІЯ
представництва Фонду майна Автономної  Республіки Крим у

мм. Джанкої, Армянську і Красноперекопську, Джанкойському,
Первомайському, Красноперекопському районах про

оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта

Назва об’єкта: будівля дитячого сада.
Ціль оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район,

с. Луганське.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії: заяву на

участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого докуме�
нта претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю�
ють 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
їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної дія�
льності, виданого претенденту Фондом державного майна України; ін�
формацію про претендента (документ, у якому зазначаються відомості
про претендента: досвід проведення незалежної оцінки державного май�
на під час приватизації, кваліфікація та особистий досвід роботи оціню�
вачів, які працюють у штатному складі і додатково залучаються для здій�
снення незалежної оцінки подібного майна); конкурсні пропозиції щодо
вартості виконаних робіт, калькуляції витрат і терміну виконання робіт (у
календарних днях) — подаються в запечатаному вигляді; один конверт
із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що знаходяться в конверті.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інфор*
мації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: м. Джа*
нкой, вул. К. Маркса, 10, представництво Фонду майна у мм. Джа*
нкої, Армянську і Красноперекопську, Джанкойському, Первомай*
ському, Красноперекопському районах, тел. 3*30*84.

Прийняття документів припиняється за 4 календарних дні до дати про�
ведення конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про оголошення

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів

Майно, що належить Автономній Республіці Крим — пакет акцій, що
належить АРК у статутному капіталі ВАТ АКБ «Чорноморський банк роз�
витку та реконструкції», у кількості 1 920 шт., як унесок АРК до статутно�
го капіталу ТОВ «Кримська нафтова компанія».

Мета оцінки: внесок Автономної Республіки Крим до статутного капі�
талу.

Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.
Більшовицька, 24.

Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим — ЦМК, орендова�
ний КП «МашТехСервіс», раніше орендований ОП «Сімферопольський
дослідний завод пневмоапаратури».

Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.

Балаклавська, 68.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим — НЗБ Мітрофа*

новської середньої школи 1—2 ступенів.
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Нижньогірський ра�

йон, с. Мітрофанівка.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим — складські при*

міщення, орендовані ТОВ «Кримавтотур».
Мета оцінки: конкурс.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.

Бородіна, 14.
Майно, що належить Міністерству охорони здоров’я Автономної Рес�

публіки Крим — окремо розташована одноповерхова будівля пло*
щею 138 м2; огороджена територія площею 0,39 га, у дворі 2 навіси
площею 335 м2.

Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.

Подгорна, 3.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим,— Кримське респуб*

ліканське зовнішньо*торговельне підприємство «Співдружність».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.

Кірова, 13.
Об’єкт державної власності — контора, що знаходиться на балансі

ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. На�

сипне, вул. Південнобережна.
Об’єкт державної власності — незавершений будівництвом склад,

що знаходиться на балансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія,  вул. Са�

маріної, 19.
Об’єкт державної власності — готель*їдальня, що знаходиться на ба�

лансі ЗАТ «Феодосійський завод коньяків та вин».
Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Со�

нячне, вул. Центральна, 5.
Об’єкт державної власності — нежитлове приміщення — будівля

лінійного персоналу при електропідстанції «Північна», що знаходить�
ся на балансі «Крименерго» та орендується ПП «Садко».

Мета оцінки: конкурс, викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, пров.

Лавандовий, 1.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим,— НЗБ Автоном*

ної газорозподільної станції, що знаходиться на балансі Головного
управління капітального будівництва при Раді міністрів АР Крим.

Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Сакський район, с.

Геройське.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим — газорозподіль*

на станція, що знаходиться на балансі Головного управління капіталь�
ного будівництва при Раді міністрів АР Крим.

Мета оцінки: викуп.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Сакський район, с.

Мітяєво.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі доку-

менти: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію уста�
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оціню�
вачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до прове�
дення оцінки та підписання звіту про оцінку майна, копії посвідчення про
підвищення кваліфікації оцінювачів; письмові згоди оцінювачів, яких бу�
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи�
сами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого прете�
нденту Фондом державного майна України; інформацію про претенден�

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 290*16*12

Інформація про підсумки  продажу акцій відкритих акціонерних товариств
на грошовому регіональному аукціоні від 02.11.2004

РВ ФДМУ по Закарпатській області
Організатор аукціону: філія «Закарпатський аукціонний центр»   ДАК «НМАЦ» , 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, тел. (03122) 16�7�65

295802, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., РАХІВСЬКИЙ Р�Н, С. КВАСИ,

ВУЛ. РАДГОСПНА, 6

14311927 ВАТ «КАТОД»�

Кількість

запропонованих

акцій, шт.

№

пор.
Назва підприємства

Запропоновано акцій
Вартість

запропонованих

акцій, грн.

Продано акцій
Обсяг

продажу

акцій, грн.

Середня

ціна

купівлі,

грн.

Залишок

акцій після

всіх

попередніх

торгів, шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Кількість,

шт.

% від

СФ

Кількість,

шт.

% від

СФ

125551 28,02 0,100 125551 125551 54614,68          125551 28,02 54614,68 0,435

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 14.02.2005

1 5538690 ВАТ «СКВИРА�АВТО» 09000, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. СКВИРА, ВУЛ. ЗАЛІЗ�

НИЧНА, 10

305902,00 0,250 0,250 102740 8,396 5,51 01.01.2004 206 1669000 76,11 �80500 47100 263400 529600 250500 ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСА�

ЖИРІВ, ВАНТАЖІВ

Кіль�

кість

пра�

ців�

ників,

чол.

Дебітор�

ська

заборго�

ваність,

грн.

Кредитор�

ська

заборго�

ваність,

грн.

Почат�

кова

ціна

акції,

грн.

№

пор.

Код за ЄДРПОУ

та назва підприємства

Статутний

фонд,

грн.

Дата

надання

інфор�

мації

Вартість

основних

фондів,

грн.

Знос

ОФ,

%

Балан�

совий

прибуток,

грн.

Обсяг

вироб�

ництва,

 грн.

Назва продукції,

що виробляється

% до

СФ

Земельна

ділянка,

га

Пакет

акцій,

шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

РВ ФДМУ по Київській області
Київська філія ДАК «НМАЦ» — «Київський аукціонний центр», м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел. 552�72�55

Вартість

активів,

грн.

Інформація про підсумки  продажу акцій відкритих акціонерних товариств
на грошовому регіональному аукціоні від 15.11.2004

РВ ФДМУ по Київській області
Організатор аукціону: київська філія  ДАК «НМАЦ» — «Київський аукціонний центр», м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел. 552�72�55

8720, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ Р�Н, М. УКРАЇНКА, ВУЛ.

ПРОМИСЛОВА, 15

4630873 ВАТ «УКРЕНЕРГОМЕХАНІЗАЦІЯ»�

Кількість

запропонованих

акцій, шт.

№

пор.
Назва підприємства

Запропоновано акцій
Вартість

запропонованих

акцій, грн.

Продано акцій
Обсяг

продажу

акцій, грн.

Середня

ціна

купівлі,

грн.

Залишок

акцій після

всіх

попередніх

торгів, шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Кількість,

шт.

% від

СФ

Кількість,

шт.

% від

СФ

213330 6,50 0,050 213330 213330 29866,20 213330 6,50 29866,20 0,140

Інформація про підсумки  продажу акцій відкритих акціонерних товариств
на грошовому регіональному аукціоні від 30.11.2004

РВ ФДМУ по Сумській області
Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Сумській області, м. Суми, вул. Харківська, 30/1

СУМСЬКА ОБЛ., СЕРЕДИНО�БУДСЬКИЙ Р�Н, СМТ ЗНОБ�

НОВГОРОДСЬКЕ, ВУЛ. РУДЕНЬКА, 37

5398579 ВАТ «ІМПУЛЬС»�

Кількість

запропонованих

акцій, шт.

№

пор.
Назва підприємства

Запропоновано акцій
Вартість

запропонованих

акцій, грн.

Продано акцій
Обсяг

продажу

акцій, грн.

Середня

ціна

купівлі,

грн.

Залишок

акцій після

всіх

попередніх

торгів, шт.

Номі�

нал,

грн.

Адреса

Кількість,

шт.

% від

СФ

Кількість,

шт.

% від

СФ

311472 27,51 0,250 311472 311472 77868,00 0 0,00 0,00 —

Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 01.12.2004 № 10-36-16511 редакція приймає електронною поштою
(gazeta@spfu.gov.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 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 відді�

ленні.

Ф О Н Д О В А    Б І Р Ж А

К О Н К У Р С И    З    В І Д Б О Р У    Е К С П Е Р Т І В
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та (документ, у якому зазначаються відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); конкурс�
ну пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’я�
заних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (у календар�
них днях) — подаються в запечатаному конверті; один конверт із зазна�
ченою адресою учасника конкурсу.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті.

Конкурс відбудеться 29 грудня 2004 року о 10.00 у Фонді майна
Автономної Республіки Крим за адресою: м. Сімферополь, вул. Се*
вастопольська,17.

Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства Фонду
майна Автономної Республіки Крим до 22 грудня 2004 року за тією ж
адресою, кабінет №7, телефон/факс для довідок (0652) 27�02�86.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Волинській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, затвер�
дженою постановою КМУ від 10.12.03. № 1891.

Будівля кордону, що знаходиться на балансі Ківерцівського держ�
лісгоспу.

Балансоутримувач: Ківерцівський держліспгосп.
Адреса об’єкта: Луцький район, с. Романів, вул. Лісова, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості

на аукціон.
Балансова (залишкова) вартість: 7 983 грн.
Запланована дата оцінки — 30.11.04.
Будівля кордону, що знаходиться на балансі Ківерцівського держ�

лісгоспу.
Балансоутримувач: Ківерцівський держліспгосп.
Адреса об’єкта: Луцький район, с. Романів, вул. Лісова, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості

на аукціон.
Балансова (залишкова) вартість: 11 479 грн.
Запланована дата оцінки — 30.11.04.
Будівля контори, що знаходиться на балансі Ківерцівського держ�

лісгоспу.
Балансоутримувач: Ківерцівський держлісгосп.
Адреса об’єкта: Луцький район, с. Романів, вул. Лісова, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості

на аукціон.
Балансова (залишкова) вартість: 19 237 грн.
Запланована дата оцінки — 30.11.04.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального

відділення документацію у запечатаному конверті з описом підтверд-
них документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів на-
лежать:  заява на участь у конкурсі за встановленою формою по кожно�
му об’єкту окремо; копії установчих документів претендента; копії квалі�
фікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу�
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сер�
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента ( документ , який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі�
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве�
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки,

що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оці�
нювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оціню�
вачів, виданими відповідно до Порядку реєстру фізичних осіб (оціню�
вачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом
ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юсти�
ції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної ді�
яльності у проведені оцінки майна, зокрема подібного майна; перелі�
ку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у про�
ведені оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких до�
датково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання
робіт з оцінки майна.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в єди�
ній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурс відбудеться 29 грудня 2004 року у Регіональному від*
діленні ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київ*
ський майдан, 9, кімната 801, телефони для довідок: 4*00*57,
4*34*92.

Конкурсну документацію слід подати до загального відділу Регіона�
льного відділення ФДМУ по Волинській області до 24 грудня 2004 року
включно за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімната 805.

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: не завершений будівництвом одноквартирний жи*

тловий будинок № 4.
Балансоутримувач: виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний

завод».
Адреса: м. Павлоград, територія підсобного сільського господарства

виробничого об’єднання. Мета оцінки — оцінка об’єкта, який поверта�
ється у державну власність.

Назва об’єкта: не завершений будівництвом одноквартирний жи*
тловий будинок № 5.

Балансоутримувач: виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний
завод».

Адреса: м. Павлоград, територія підсобного сільського господарства
виробничого об’єднання. Мета оцінки – оцінка об’єкта, який поверта�
ється у державну власність.

Назва об’єкта: не завершений будівництвом одноквартирний жи*
тловий будинок № 7.

Балансоутримувач: виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний
завод».

Адреса: м. Павлоград, територія підсобного сільського господарства
виробничого об’єднання. Мета оцінки — оцінка об’єкта, який поверта�
ється у державну власність.

Назва об’єкта: не завершений будівництвом дитячий комбінат бу�
дівельною готовністю 54%.

Балансоутримувач: ВАТ «Зелений Яр».
Адреса: П’ятихатський р�н, с. Івашинівка.
Мета оцінки — оцінка об’єкта, який повертається у державну влас�

ність.
Назва об’єкта: не завершений будівництвом цех метизного та ли*

варного виробництва будівельною готовністю 10%.
Балансоутримувач: ВАТ «Верхньодніпровський завод потужного ра�

діобудування».
Адреса: м. Верхньодніпровськ, вул. Тітова, 37.
Мета оцінки — оцінка об’єкта, який повертається у державну влас�

ність.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення та-

ку конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і
підтвердних документів: заява на участь у конкурсі за встановленою фо�
рмою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних

документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде за�
лучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись�
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо досвіду його роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до�
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі поді�
бного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве�
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у ка�
лендарних днях).

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасни�
ків конкурсу, в яких термін виконання робіт — до 15 календарних днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу організаційної та кад�
рової роботи регіонального відділення за адресою: 49000, м. Дніпропе�
тровськ, вул.Комсомольська,58, кімн. 205 до 24 грудня 2004р.

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 30.12.2004 о
10.00, телефон для довідок 42*85*69.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
яких буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта
Назва об’єкта: частини №24*26 першого поверху, літ.  А*5, які оре�

ндуються ТОВ «Сван�М».
Місцезнаходження об’єкта: 69032, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Ра�

дянської України, 37.
Телефон  220�10�54.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Площа приміщення: 111,3 м2.
Балансова залишкова вартість приміщень станом на 01.11.04 —

11 807,53 грн., балансоутримувач — ТОВ «Житлобуд�Сервіс».
Запланована дата оцінки: 31.12.04.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер�

дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної дія�
льності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
25.11.03 № 2100 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
19.12.03 № 1194/8515.

Претендентам потрібно подати в запечатаному конверті документа-
цію з описом підтвердних документів: заяву на участь у конкурсі за вста�
новленою формою; копію установчого документа претендента; копії ква�
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено прете�
ндентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оці�
нку майна, звірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката су�
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформацію про претендента ( документ, який містить
відомості про претендента, щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо); один конверт із зазначенням адреси пре�
тендента.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер�
ті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляцію
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній оди�
ниці виміру — календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу регіона�
льного відділення ФДМУ (кімната № 767) до 23.12.04 (включно).

Конкурс відбудеться 28.12.04 у кімнаті № 748 о 14*й годині за
адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164. Телефон 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: приміщення площею 58,5 м2, орендоване підпри�

ємством «Каніт».
Адреса об’єкта: м. Івано�Франківськ, вул. Галицька, 9.
Мета проведення незалежної оцінки — викуп з урахуванням невід’єм�

них поліпшень.
Запланована дата оцінки — 31.10.2004.
Назва об’єкта: приміщення площею 104,7 м2, орендоване підпри�

ємцем Кишинською З.
Адреса об’єкта: м. Івано�Франківськ, вул. Незалежності,19.
Мета проведення незалежної оцінки — викуп з урахуванням невід’єм�

них поліпшень.
Запланована дата оцінки — 30.11.2004.
Назва об’єкта: приміщення площею 33,4 м2, орендоване ТОВ

«Герц�Карпати».
Адреса об’єкта: м. Івано�Франківськ, вул. Старозамкова,2.
Мета проведення незалежної оцінки — викуп з урахуванням невід’єм�

них поліпшень.
Запланована дата оцінки — 30.11.2004.
Назва об’єкта: приміщення площею 35,7 м2, орендоване ТОВ «Ко�

вальська фабрика Арма».
Адреса об’єкта: м. Івано�Франківськ, вул. Старозамкова, 2.
Мета проведення незалежної оцінки — викуп з урахуванням невід’єм�

них поліпшень.
Запланована дата оцінки — 30.11.2004.
Назва об’єкта: приміщення площею 186,1 м2, орендоване ТОВ «Ва�

рто».
Адреса об’єкта: м. Івано�Франківськ, вул. Старозамкова,2.
Мета проведення незалежної оцінки — викуп з урахуванням невід’єм�

них поліпшень.
Запланована дата оцінки — 30.11.2004.
Назва об’єкта: комплекс будівель колишнього військового міс*

течка № 92 (у складі 6 будівель).
Адреса об’єкта: Івано�Франківська обл., Тисменецький р�н, с. Драго�

мерчани.
Мета проведення незалежної оцінки — аукціон.
Запланована дата оцінки — 30.11.2004.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну доку-

ментацію. Конкурсна документація подається у запечатаному 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 документів оцінювачів, які працюють у штатному складі,
копії свідоцтв про підвищення кваліфікації оцінювачів, та яких буде залу�
чено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись�
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до�
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі поді�
бного майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному печат�
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кою учасника конкурсу конверті і має містити пропозицію щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та�
кож терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні ФДМУ 28.12.04
за адресою: м. Івано*Франківськ, вул. Січових Стрільців,15.

Конкурсну документацію подавати до загального відділу регіональ�
ного відділення до 16.00 24.12.04 за адресою: м. Івано�Франківськ, вул.
Січових Стрільців, 15, кімн. 202, телефон для довідок 55�31�39.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки майна

Необоротні та оборотні активи ВАТ «Лісова дача».
Мета оцінки — визначення вартості необоротних та оборотних акти�

вів ВАТ «Лісова дача» для подальшого продажу майна внаслідок ліквіда�
ції.

Адреса: м. Сєверодонецьк, с�ще Боровське, вул. Чапаєва, 95.
Кількість об’єктів необоротних активів:
будівлі, споруди — 84 одиниці; обладнання, інвентар, транспорт — 50

одиниць; інструменти, виробничі машини — 307 одиниць; матеріали та
запчастини.

Розмір статутного фонду — 11 572 828 грн.
Балансова залишкова вартість основних засобів —

10 703 000 грн.
Нежитлова будівля з побудовою та спорудами загальною пло*

щею близько 400 м2.
Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Адреса: м. Алчевськ, вул. Матросова, 9а.
Балансоутримувач — ВАТ «Алчевський металургійний комбінат».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від�

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльно�
сті, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством юстиції України
19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки,

що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оці�
нювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оціню�
вачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оці�
нювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фо�
нду державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрова�
ного в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досві�
ду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема,
подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконан�
ня робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх осо�
бистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової зго�
ди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної дія�
льності, до виконання робіт з оцінки майна; у разі необхідності — спе�
ціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних до�
пусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єк�
том оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльнос�
ті, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, вида�
них відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спе�
ціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення Фо-
нду державного майна України конкурсну документацію, яка складаєть-
ся з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних
документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою фор�
мою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до�
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залу�
чено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; пись�
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до�
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі поді�
бного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве�
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кошторису
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт,
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального
відділення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а,
кімн.206) до 17.00 27 грудня 2004.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи�
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті не�
обхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді�
яльності».

Конкурс відбудеться 04.01.2005 о 15.00 в Регіональному відді*
ленні ФДМУ по Луганській області за адресою: 91000, м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а.

Телефон для довідок 58�03�30.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки

об’єктів приватизації
Назва об’єкта: майно їдальні (обладнання);
адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 11/19;
балансоутримувач: ЗАТ КВТФ «Кремтекс»;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: майно медпункту (обладнання);
адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 11/19;
балансоутримувач: ЗАТ КВТФ «Кремтекс»;
спосіб приватизації: аукціон.
Назва об’єкта: окремо індивідуально визначене майно недіючої

АЗС у складі: 2 АПБ, одноповерхова будівля;
адреса: Полтавська обл., Великобагачанський район, с. Рокита;
балансоутримувач: ПП «Норд–Інвест»;
спосіб приватизації: аукціон.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі до-

кументи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відпові�
дно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльнос�
ті, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100); копію уста�
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці�
нювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено прете�
ндентом до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові 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 сертифіката су�
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно�
го майна України; інформацію про претендента (документ, який міс�
тить відомість про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатно�
му складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве�
рті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кальку�
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Пол*
тавській області 29 грудня 2004 року об 11.00,  за адресою: м. Пол*
тава, вул. Леніна, 1/23.



15 грудня  2004 року № 49(337)

Документи приймаються до 23 грудня 2004 р. включно. Телефон для
довідок (05322) 2�89�58.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області про

оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація поліпшень орен�

дованого майна та визначення ринкової вартості орендованого майна,
що приватизується шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні
поліпшення, та ринкової вартості невід’ємних поліпшень.

Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля, літ. В*1, загальною пло*
щею 14,0 м2, що знаходиться на балансі Харківської дистанції цивіль�
них споруд Південної залізниці і орендується ТОВ «Торгмаш».

Місцезнаходження об’єкта оцінки:  м. Харків,  вул. Чоботарська,75.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що

виробляються:  виробництво інших машин та устаткування загального
призначення.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан�
сових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт):

нежитлова будівля, літ. В�1, загальною площею 14,0 м2, 1960 р. побу�
дови.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товари�
ства: —.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.04.2004
— 654,02 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.12.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вартості об’єк�

та малої приватизації, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Назва підприємства (об’єкта оцінки): майно: пересувна майстерня

МТО  на шасі автомобіля ЗІЛ*131 АТ №30*06 ХАШ, що знаходиться
на балансі ВАТ «АТП�16367».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., м. Куп’янськ, с. Цу�
крозаводу.

Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що
виробляються: автомобільне господарство.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан�
сових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): майно:
пересувна майстерня технічного обслуговування МТО на шасі авто�
мобіля ЗІЛ�131 АТ № 30�06 ХАШ, що знаходиться на балансі: ВАТ
«АТП�16367», 1976 р.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товари�
ства: —.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу�
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти�
вів: дорівнює  нулю станом на 01.07.2004.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — немає.
Організаційно�правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.11.2004.
Термін виконання робіт — 10 календарних днів.
Конкурс відбудеться по кожному об’єкту окремо.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію

в запечатаному конверті з описом підтвердних документів  (наказ
ФДМУ № 2100 від 25.11.2003): заяву на участь у конкурсі за встанов�
леною формою; копію установчого документа претендента; копії квалі�
фікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцін�
ку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіка�
та суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інфор�
мацію про претендента (документ, який містить відомості про претен�
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна тощо); практичний досвід
роботи з незалежної оцінки; один конверт із зазначенням адреси учас�
ника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве�
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній оди�
ниці виміру — календарних  днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допус�
кається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового ді�
ловодства Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області до
25.12.2004 за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром,
3�й під’їзд, 1�й поверх, кімн. 205.

Конкурс відбудеться 28.12.2004 у Регіональному відділенні
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 (8�057) 705�18�59.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки  державного майна
1. Об’єкт незавершеного будівництва — 30*квартирний житловий

будинок, який розташований за адресою:  Херсонська обл., Іванівсь�
кий район, смт Іванівка.

Спосіб приватизації — аукціон.
Запланована дата оцінки – 30.11.2004.
2. Об’єкт незавершеного будівництва — споруда холодильних ка*

мер з естакадою та огорожею, розташована за адресою:  Херсонсь�
ка обл., м. Цюрупинськ.

Спосіб приватизації — аукціон.
Запланована дата оцінки — 30.11.2004.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі до-

кументи: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які  працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові зго�
ди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльно�
сті, виданого претенденту Фондом державного майна України; інфор�
мацію про претендента (документ, який містить відомості про претен�
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації  та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі  та додатково
залучаються  ним, з незалежної оцінки  майна, у тому числі подібного
майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конве�
рті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

Термін  виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер�
дженою постановою Кабінету Міністрів України від  10.12.2003.

У разі  невідповідності, неповноти конкурсної  документації  або її
несвоєчасного подання  претендент до участі у конкурсі не допускає�
ться.

Комісія розглядатиме лише такі пропозиції учасників аукціону, конку�
рсу, які передбачають оплату послуг після продажу об’єкта.

Конкурс відбудеться  30.12.04 за адресою: м. Херсон, бульвар
Мирний, 3, кімн. 502.

Конкурсна документація приймається до 27.12.04 (включно) за ад�
ресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, кімн. 502, тел. для довідок
24�33�68.

У регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій області
09.12.2004 відбулось засідання комісії з конкурсного відбору суб’єк�
та оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна об’�
єкта малої приватизації державної власності — будівлі колишньо*
го лазне*прального комбінату з обладнанням (Чернівецька обл.,
Заставнівський р�н, смт Кострижівка), що знаходиться на балансі ВАТ
«Цукровий завод «Хрещатик», з метою подальшої приватизації шля�
хом продажу на аукціоні, переможцем конкурсу по даному об’єкту
комісія визнала — ПП «КС Експерт» (м. Чернівці, вул. Доброго, 13).

Ураховуючи, що на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльнос�
ті для проведення незалежної оцінки майна — споруди теплиці, що
перебуває на балансі ТОВ ВКФ «Чернівецький деревообробний
комбінат» ЛТД (м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1т) з метою визна�
чення збитків або розміру відшкодування, завданих неналежним ви�
користанням державного майна, призначений на 09.12.2004 р. не
надійшло заяв, конкурс визнано таким, що не відбувся, та оголоше�
но повторне проведення конкурсу з відбору СОД для виконання не�
залежної оцінки вищезазначеного майна.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по

Чернівецькій області про повторне оголошення конкурсу з
відбору суб’єкта оціночної діяльності з метою  проведення

незалежної оцінки майна
Назва об’єкта оцінки: споруда теплиці.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків або розміру від�

шкодування, завданих неналежним використанням державного майна.
Місцезнаходження  об’єкта: м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1т.
Назва підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт: ТОВ ВКФ

«Чернівецький деревообробний комбінат» ЛТД.
Місцезнаходження підприємства: м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1.
Телефони: 2�96�48, 2�97�00.
Кількість об’єктів основних засобів: 1 (споруда теплиці).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну

документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвер-
дних документів, що містяться в конверті. До підтвердних  документів на-
лежать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за�
твердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 № 2100, та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України від 19.12.2003 № 1194/8515); копія устано�
вчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва�
чів, які працюють у штатному складі  та яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцін�
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти�
ми підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про прете�
ндента (документ, який містить відомості про претендента щодо його до�
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра�
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалеж�
ної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер�
ті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуля�
ції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання ро�
біт, не більшому, ніж зазначено в інформації про проведення конкурсу.

Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що

повинна підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оці�
нювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва�
чів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінюва�
чів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зок�
рема подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у
проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом
оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Конкурсна комісія розглядатиме лише такі пропозиції претендентів, у
яких термін виконання робіт становитиме не більше 10 днів. Термін ви�
конання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру — календарних
днях.

Конкурс відбудеться 13 січня 2005 р. об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду державного майна України по Чернівецькій об*
ласті за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, к. 6.

Кінцевий термін прийняття конкурсної документації до загального від�
ділу Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області — 7 січня
2005 р. до 16.45, за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Теле�
фон для довідок 55�75�28.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки

Назва об’єкта оцінки:  нежитлові будівлі (розподільча підстанція
РП*Х1; трансформаторна підстанція ТП*25; альтанка (курилка);
вбиральня).

Адреса об’єкта оцінки:  м. Прилуки, вул. Пирятинська, 14.
Балансоутримувач: ВАТ «Прилуцький меблевий комбінат».
Відомості про об’єкт: розподільча підстанція РП�Х1 (поз. № 42) зага�

льною площею 66,8 м2; трансформаторна підстанція ТП�25 (поз. № 43)
загальною площею 69,5 м2; альтанка (курилка) (поз. № 44) загальною
площею 13,4 м2; вбиральня (поз. № 48).

Спосіб приватизації: аукціон.
Мета проведення оцінки: визначення  початкової вартості.
Назва об’єкта оцінки: обладнання для переробки зернопродуктів.
Адреса об’єкта оцінки:  м. Прилуки, вул. Дружби народів, 46.
Балансоутримувач: ВАТ «Прилуцький агропромисловий комбінат».
Відомості про об’єкт: здрібнювач силовий для сої; норія Б8БНК�20;

конвеєр скребачковий К4УТФ�200; ел. двигун 0,55 кВт; ел. двигун 11 кВт;
ел. двигун 5,5 кВт; місцевий блок для системи термометрії.

Спосіб приватизації: аукціон.
Мета проведення оцінки: визначення  початкової вартості.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конку-

рсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних до-
кументів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою фор�
мою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч�
ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ № 2100 від 25.11.03); ко�
пія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докуме�
нтів оцінювачів,  які працюють у штатному складі, та, яких буде залуче�
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмо�
ві згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці�
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформацію про претендента (документ, який містить відомо�
сті про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис�
того  досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому чис�
лі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон�
верті  і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кальку�
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Чер*
нігівській області о 15.00 14 січня 2005 р. за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.

Документи приймаються до 11 січня 2005 р. (включно) за адресою: м.
Чернігів, просп. Миру, 43, к. 325, тел. для довідок (04622) 7�98�84.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду приватизації комунального майна Подільського району

м.Києва про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки

об’єктів комунальної власності Подільського району,
розташованих за адресами:

№ Назва об’єкта Адреса Загальна
пор. площа, м2

1. Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Фрунзе, 127, літ. А 416,4
2. Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Оленівська, 34а, літ. А 98,0

На участь у конкурсі претендентам потрібно подати такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчо�
го документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва�
чів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до прове�
дення оцінки та підписання звіту про оцінку; письмові згоди оцінюва�
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльно�
сті, виданого претенденту Фондом державного майна України; інфор�
мацію про претендента (документ, який містить відомості про претен�
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо); конкурсна пропозиція претендента (подається у запеча�
таному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання ро�
біт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті.

Документи приймаються до 10.00 22.12.2004.
Конкурс відбудеться 29.12.2004 о 10.00 в Фонді приватизації ко*

мунального майна за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька,  42/48.
Телефон для довідок 417�74�62.

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим про підсумки

конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
 якого буде залучено до проведення  незалежної

оцінки об’єкта
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для оці�

нки визнано:
по майну, що належить Автономній Республіці Крим — пам’ятка архі�

тектури: нежитлових приміщеннях, переданих у користування за дого�
вором оренди приватному підприємцю Орловській І. О., Автономна Ре�
спубліка Крим, м. Сімферополь, вул. Кірова, 26 — виробничо-комерційне
підприємство «Яшма».

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки державного
майна по Вінницькій області

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежних оцінок об’єктів державної вла�
сності, визнано:

по виробничій будівлі загальною площею 2 152,3 м2 (колишня будівля
клубу�їдальні), що знаходиться на балансі ВАТ «Вінницький електротех�
нічний завод», за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 43,—
ТОВ «Три Алекс»,  м. Вінниця;

цілісному майновому комплексу малого державного підприємства
«Лаванда» — ТОВ «Фірма «Медінтеграція» ЛТД, м. Вінниця;

будівлі їдальні № 6 загальною площею 257,62 м2, що знаходиться на
балансі Котовського державного торговельно�виробничого підприємс�
тва робітничого постачання Одеської області, за адресою: Вінницька
обл., Томашпільський р�н, смт Вапнярка, вул. Привокзальна, 9, — ТОВ
«Подільська експертна компанія», м. Вінниця;

прибудованому приміщенню в терапевтичному корпусі центральної
районної лікарні загальною площею 111,2 м2, що знаходиться на бала�
нсі Барської центральної районної лікарні, за адресою: Вінницька обл.,
м. Бар, вул. Р. Люксембург, 34, — ТОВ «Фірма «Медінтеграція» ЛТД,
м. Вінниця;

цілісному майновому комплексу Мурованокуриловецького державно�
го техно�комерційного підприємства  «Славутич�сервіс», за адресою:
Вінницька обл., смт Муровані�Курилівці, вул. Леніна, 66, — ТОВ «Фірма
«Медінтеграція» ЛТД, м. Вінниця;

вбудованому нежитловому приміщенню загальною площею 54,4 м2,
що знаходиться на балансі ВАТ «Могилів�Подільський машинобудівний
завод ім. С. М. Кірова» за адресою: Вінницька обл., м. Могилів�
Подільський, вул. Стависька, 65,  —  ТОВ «Гео Гранд», м. Вінниця;

вбудованому приміщенню аптеки загальною площею 493,4 м2, що зна�
ходиться на балансі ВАТ «Могилів�Подільський машинобудівний завод
ім. С. М. Кірова», за адресою: Вінницька обл., м. Могилів�Подільський,
вул. Стависька, 65, —  ТОВ «Гео Гранд», м. Вінниця;

групі інвентарних об’єктів у складі: столярний цех (літ. Є) загальною
площею 47,5 м2; кладова ПММ (літ. Й) загальною площею 5,4 м2; гаражні
бокси з коморою (літ. Л) загальною площею 101,5 м2;  майстерня (літ. Р)
загальною площею 144,6 м2; вбиральня, паркан, що знаходяться на ба�
лансі ВАТ «Козятинхліб», за адресою: Вінницька обл., м. Козятин,  вул.
Червоноармійська, 72, — ТОВ «Центр експертиз та бізнесу «Капітал-
Інвест», м. Вінниця;

лазні, що знаходиться на балансі ВАТ «Вапнярський комбінат хлібо�
продуктів», за адресою: Вінницька обл., Томашпільський р�н, смт Вап�
нярка, вул. Гагаріна, 6, — ТОВ «Центр експертиз та бізнесу «Капітал-
Інвест», м. Вінниця.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся у Фонді комунального майна Комсомольської
міської ради Полтавської області 26 листопада 2004 року, з

відбору експертів, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта комунальної власності, що підлягає приватизації

Переможцем конкурсу визнано Українську універсальну біржу (Кре-
менчуцька філія) по нежитловій окремо розташованій будівлі площею
801,6 м2 за адресою: м. Комсомольськ, вул. Миру, 12, балансоутриму�
вач — Державне комунальне підприємство «Міськсвітло».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, що відбувся в Регіональному відділенні
ФДМУ по Кіровоградській області з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації

Переможцями конкурсу визнано:
ТОВ «Оціночно-юридичне агентство ЮР-Експерт» по будівлі пожеж�

ного депо, що знаходиться на балансі загону технічної служби держав�
ної пожежної охорони МНС України в Кіровоградській області і оренду�
ється ТОВ «Пожежне спостереження — Кіровоград» та розташована за
адресою: м. Кіровоград, вул. В. Пермська, 11/2.

ТОВ «Агентство нерухомості — Інкопмарк» по будівлі, що знаходиться
на балансі комунального підприємства по управлінню будинками Кіро�
воградської обласної ради та розташована за адресою: м. Кіровоград,
вул. Бєляєва, 2.

ТОВ «Агентство нерухомості — Інкопмарк» по нежитловому приміщен�
ню першого, другого поверхів будівлі, що знаходиться на балансі кому�
нального підприємства по управлінню будинками Кіровоградської об�
ласної ради та розташована за адресою: м. Кіровоград, вул. Преобра�
женська, 2.
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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 1 грудня 2004 року
1. Назва об’єкта: лазня, що знаходиться на балансі ВАТ «Заплазький

цукровий завод». Місцезнаходження об’єкта: 66410, Одеська область,
Ананьївський район, с. Жеребкове, вул. Залізнична, 15. Аукціон.

Переможцем конкурсу визнано: ДТ «Симтраст».
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею

258,1 м2 і орендуються ПП Присяжним С. А. та знаходяться на балансі
ВАТ «Котовський цукровий завод». Місцезнаходження об’єкта: 66300,
Одеська область, м. Котовськ, вул. Бочковича, 92а. Викуп.

Переможцем конкурсу визнано: СПД Гродзенчик А. Б.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 45,6 м2

орендується ТОВ «Вереск» та знаходиться на балансі ВАТ «Пресмаш».
Місцезнаходження об’єкта: 65085, м. Одеса, Тираспольське шосе, 18.
Викуп.

Переможцем конкурсу визнано: СПД Стефановіч І. О.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки  конкурсу, який  відбувся в Регіональному

відділенні ФДМУ по Харківській області 03.12. 2004
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

1. Договори на проведення незалежної оцінки по об’єктах:
спеціальному автомобілю ЗІЛ�157 КЕ МТО�АТ № 77�04 ХАР, що знахо�

диться на балансі ВАТ «АТП� № 16356»,  за адресою: Харківська обл.,
Харківський р�н, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 2;

спеціальному автомобілю ЗІЛ�131 ПАРМ № 48�11 ХАС, що знаходить�
ся на балансі ВАТ «АТП� №16356», за адресою: Харківська обл., Харків�
ський р�н, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 2;

спеціальному автомобілю ЗІЛ�131 ЗК ПАРМ № 48�12 ХАС, що знахо�
диться на балансі ВАТ «АТП� № 16356»,  за адресою: Харківська обл.,
Харківський р�н, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 2;

спеціальному автомобілю ЗІЛ�131 «САК» ПАРМ №48�13 ХАС, що зна�
ходиться на балансі ВАТ «АТП № 16356»,  за адресою: Харківська обл.,
Харківський р�н, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 2;

спеціальному автомобілю ЗІЛ�131 МТО�АТ № 48�28 ХАЩ, що знахо�
диться на балансі ВАТ «АТП� № 16356»,  за адресою: Харківська обл.,
Харківський р�н, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 2, буде  укладено з су-
б’єктом оціночної діяльності — ТОВ «Фірма «2+2».

2. Конкурс  по об’єкту:
майно: пересувна майстерня МТО, що знаходиться на балансі ВАТ

«АТП�16367», за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, с. Цукрозаводу,
вважати таким, що не відбувся.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

які будуть залучені до проведення  незалежної  оцінки
державного та комунального  майна

Переможцями  конкурсу визнані по об’єктах.
1. Вбудоване приміщення перукарні загальною площею 11,0 м2, яке

знаходиться на балансі Новокаховського виконкому та розташоване за
адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр.Дніпровський, 291 — ПП
«Епрайс-Консул».

2. Вбудоване приміщення офісу загальною площею 25,8 м2, яке зна�
ходиться на балансі  Новокаховського виконкому та розташоване за ад�
ресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 5 —
ТОВ КФ «Спектр».

3. Приміщення офісу площею 57,9 м2, яке знаходиться на балансі Ви�
конкому Новокаховської міської ради та розташоване за адресою: Херсон�
ська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 5 — ПІІП «Забудова».

4. Приміщення офісу площею 20,5 м2, яке знаходиться на балансі Ви�
конкому Новокаховської міської ради та розташоване за адресою: Херсон�
ська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 5 — ПП Шепетовська.

5. Вбудоване приміщення магазину загальною площею 88,9 м2, яке
знаходиться на балансі Новокаховського виконкому та розташоване за
адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 62 — ЗАТ КЦ
«Флагман-Експерт».

6. Об’єкт незавершеного будівництва — теплопункт (реструктуризо�
ваний ОНБ — будинок інтернат), що знаходиться на балансі управління
капітального будівництва облдержадміністрації та розташований за ад�
ресою: Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Ракітна, 28 — ПП «Профіт».

7. Вбудоване приміщення магазину загальною площею 47,7 м2, яке
знаходиться на балансі Новокаховського міськвиконкому та розташо�
ване за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр. Дніпровський,
291 — ТОВ «С.Є. Рієлті, ЛТД».

8. Вбудоване приміщення хімчистки загальною площею 14,8 м2, яке
знаходиться на балансі Новокаховського міськвиконкому та розташо�
ване за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр. Дніпровський,
291 — ПП Кобринчук.

ПІДСУМКИ КОНКУРСІВ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися в Фонді

приватизації комунального майна Подільського району м. Києва
4 листопада 2004 р.

Переможцями конкурсу визнано:
по нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Оленівська,

34, літ. А — ТОВ  АНЕ  «М.Т.К.»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Оленівська, 34,

літ. А — ДМНВП «Коло»;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 22,
літ. А — ТОВ «Актив капітал»;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 32,
літ. А. — ТОВ «Незалежна оцінка»;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 20,
літ. А, Б, В — СПД Токар І. П.;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 31, літ. Б
— ТОВ ПА «Корпус Юріс»;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 31, літ. В
— ПП ЦНО «АкоЕксперт»;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська,
21, літ. А — ТОВ «Стратегія»;

нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Хорива/Межигір�
ська, 18/10, літ. А, А’, Б — СПД Стеценко В. А.

11 листопада 2004 р.
Переможцями конкурсу визнано:
по нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Волоська,

36/38, літ. Б — СПД Козубов В. М.;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 51,

літ. А — СПД Стеценко В. А.;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 4,

літ. А — ТОВ «Стратегія»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 8, літ. А

— ПП ЦНО «АкоЕксперт»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 14,

літ. В — ТОВ «НЕПГ»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Галицька, 16,

літ. А — СПД Токар І. П.;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, просп. Правди, 80,

літ. А — ТОВ «Актив капітал»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська/

Братська, 10/10, літ. А — ТОВ АНЕ «М.Т.К.».
18 листопада 2004 р.

Переможцями конкурсу визнано:
по нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Костянтинів�

ська, 37, літ. Б — ПП «Актив плюс»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська/

Турівська, 53/55, літ. А — ТОВ «ЦЕОМПБ»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 30,

літ. Б — ТОВ «Актив капітал»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, 9,

літ. А — ТОВ ТД «Ріелтер Україна»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька,

2, літ. А — ТОВ АНЕ «М.Т.К.»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська,

51/1, літ. А — СПД Трухан Є. В.;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал,

35/15, літ. А — ТОВ ЄФ «Гудвіл».

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені для визначення початкової
вартості пакета акцій  ВАТ  «Надвірнянський лісокомбінат»

розміром 79,54% статутного фонду господарського товариства
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки  майна, затвер-

дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
Пакет акцій відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Надвірнян�

ський лісокомбінат» розміром 79,54% статутного фонду господарсь�
кого товариства.

Місцезнаходження балансоутримувача: 78400, м. Надвірна Івано�
Франківської обл., вул. Соборна, 163, тел./ф.  (03475) 23�240.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вартості па�
кета акцій  ВАТ  «Надвірнянський лісокомбінат» розміром 79,54% статутно�
го фонду господарського товариства з метою продажу за конкурсом.

Галузь народного господарства, вид діяльності, основні види про�
дукції (послуг), що виробляються: деревообробна.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком,
шт.: основних засобів, усього — 301, у т. ч.: будівель — 42, споруд —
10, робочих машин і обладнання — 249; нематеріальних активів — 4,
незавершеного будівництва — 1, часток у статутному фонді — 2.

Балансова залишкова вартість станом на 30.09.04, тис. грн.:
основних засобів, усього — 2 428,9; у т. ч.: будівель — 1 896,3; спо�

руд — 33,3; робочих машин і обладнання — 499,3; нематеріальних ак�
тивів — 7,5; незавершеного будівництва — 22,5; часток у статутному
фонді — 3 585,0.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,— немає.
Дата оцінки: 31.12.04.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна, затвер�

дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати�

ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України

25.11.2003 № 2100 і зареєстрованого Міністерством юстиції України
19.12.2003 за № 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та
свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, видани�
ми відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Дер�
жавному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державно�
го майна України від 19.12.01 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.12.01 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної ді�
яльності у проведенні оцінки майна, зокрема, подібного майна; переліку
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під�
писання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні
оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково бу�
де залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки
майна; у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження дія�
льності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціноч�
ної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у
трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльнос�
ті, які діють  на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, вида�
них відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спе�
ціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна
України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропо-
зиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі (за вста�
новленою формою); копія установчого документа претендента; копії квалі�
фікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом

до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за
сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про прете�
ндента (документ, який містить відомості про претендента щодо його до�
свіду роботи, кваліфікації та особистого  досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза�
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон�
верті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кальку�
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фон�
ду державного майна України (вул. Кутузова,18/9, кімната 504)  до 18.00
23 грудня 2004 року.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи�
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті не�
обхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності». Перепустки до загального відділу Фонду державного майна
України видаються по вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для
довідок 200�36�36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
29 грудня 2004 року о 15.00.

На виконання наказу ФДМУ від 09.12.04 № 2744 про відміну рі�
шення про приватизацію нежитлового приміщення площею
186,48 м2, яке знаходиться на балансі УДСЛ «Охматдит» і
орендується ТОВ «Боріс», за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола,
28/1, відмінити конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
визначення ринкової вартості вказаного об’єкта з метою прив�
атизації шляхом викупу. Інформацію про оголошення конкурсу було
опубліковано в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня
про приватизацію» — газеті «Відомості приватизації» від 08.12.04.

Д О     В І Д О М А
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2004   м. Київ   № 2642

Щодо поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини шостої ст. 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці�
ночну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані у Державному
реєстрі оцінювачів, та згідно з п.8 наказу ФДМУ від 06.04.2004 № 692 (зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 23.04.2004 за №529/9128),
НАКАЗУЮ:

1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених в додатку до цього наказу, відповідно до
поданої інформації про підвищення кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (Н. Лебідь) забезпечити
інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформа�
ційному бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
— газеті «Відомості приватизації» та на web�сторінці Фонду в Internet.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду                                                        М. ЧЕЧЕТОВ

Додаток до наказу від 30.11.2004 № 2642

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено

№ Прізвище, ім’я, по батькові Свідоцтво про реєстрацію у Кваліфікаційний документ оцінювача Регіон

пор.  Державному реєстрі оцінювачів

1 Андрусенко Юрій Анатолійович 1850 29�11�2004 МФ № 2145 16�12�2000 МІБ м. Херсон

2 Барсук Миром Михайлович 2640 16�09�2002 1739 27�05�2000 ІКЦ УТО м. Львів

3 Вовк Борис Миколайович 383 12�03�2002 287 24�10�1995 ІКЦ УТО Донецька обл.

4 Донський Дмитро Олександрович 1351 21�06�2004 МФ№ЕО�173 04�09�2001 ККН м. Київ

5 Киселевська Наталя Федорівна 2963 03�10�2002 166 29�12�1999 ПШРОАР м. Одеса

6 Кияшкіна Юлія Михайлівна 3924 12�11�2002 1712 27�05�2000 МЦПІМ м. Дніпропетровськ

7 Колодій Олександр Сергійович 3815 07�11�2002 50 03�07�2001 ВМУРЛ Україна м. Запоріжжя

8 Кузьменко Наталія Георгіївна 1248 02�07�2002 907 01�11�1997 МЦПІМ м. Одеса

9 Кулик Андрій Вікторович 1677 18�10�2004 МФ №1885 30�09�2000 ХЦНТЕІ м. Луганськ

10 Курінна Раїса Миколаївна 4105 20�11�2002 76 13�07�1998 ПШРОАР м. Одеса

4105 20�11�2002 25 21�12�1998 ПШРОАР м. Одеса

11 Кірік Володимир Миколайович 942 14�05�2002 123 26�12�1996 Мін’юст м. Донецьк

12 Мазур Олександр Іванович 2107 19�08�2002 2042 18�11�2000 ХОПНТЕІ м. Полтава

13 Макаров Андрій Костянтинович 2762 25�09�2002 132 30�09�1999 Мін’юст м. Одеса

14 Максимова Тетяна Володимирівна 1745 05�11�2004 МФ№0�118С 27�01�2001 РУЦ м. Севастополь

15 Мовмига Сергій Григорович 603 02�04�2002 1603 01�04�2000 МЦПЇМ м. Донецьк

16 Нужний Віктор Олексійович 521 27�03�2002 526 26�07�2001 Мін’юст Донецька обл.

17 Панченко Людмила Євгенівна 2527 10�09�2002 21�Б 30�11�2000 МЦПІМ м. Одеса

18 Пасерь Олена Василівна 3184 15�10�2002 932 06�12�1997 МЦПІМ м. Чернівці

Номер Дата видачі
Номер Дата Навчальний

документу заклад
19 Поздняков Юрій Володимирович 2717 25�09�2002 2121 16�12�2000 ІКЦ УТО м. Львів

20 Софронов Дмитро Едіславович 2590 16�09�2002 1778 15�07�2000 МЦПІМ м. Луганськ

21 Трусевич Юрій Вікторович 1674 18�10�2004 МФ № 2097�ПК 25�11�2000 ІКЦ УТО Дніпропетровська обл.

1674 18�10�2004 ЦМК № 2097�ПК 25�11�2000 ІКЦ УТО Дніпропетровська обл.

22 Хорольський Олег Миколайович 3930 12�11�2002 355 28�12�1995 ІКЦ УТО м. Київ

23 Целуйко Віктор Іванович 3172 15�10�2002 732 21�01�2000 УКШ Луганська обл.

24 Чайка Олександр Вікторович 4065 19�11�2002 197 07�07�200 ПШРОАР м. Одеса

25 Чорнозуб Наталя Олександрівна 2266 28�08�2002 2152 16�12�2000 МЦПІМ м. Дніпропетровськ

26 Шумєєв Юрій Петрович 3776 05�11�2002 568 27�10�1998 Мін’юст м. Київ

27 Істомін Валерій Володимирович 4006 14�11�2002 1155 26�09�1998 МЦПІМ АРК

28 Жилка Іван Миколайович 3588 30�10�2002 14�027 07�07�2001 МЦПІМ Миколаївська обл.

29 Бережний Євген Геннадійович 2874 01�10�2002 15�038 18�03�2000 МЦПІМ м. Одеса

30 Киселевська Наталя Федорівна 2963 03�10�2002 166 29�12�1999 ПШРОАР м. Одеса

31 Чайка Олександр Вікторович 4065 19�11�2002 197 07�07�2000 ПШРОАР м. Одеса

32 Кузнецова Ірина Дмитрівна 3259 15�10�2002 16�004 20�03�1999 МЦПІМ м. Рівне

№ Прізвище, ім’я, по батькові Свідоцтво про реєстрацію у Кваліфікаційний документ оцінювача Регіон

пор.  Державному реєстрі оцінювачів

Номер Дата видачі Номер Дата Навчальний
документу заклад

Примітка.
МЦПІМ — Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; УКШ — Українська комерційна школа; ККН — Київ�

ський коледж нерухомості; ІКЦ УТО — Колективне підприємство «Інформаційно�консультаційний центр» Українського товарис�
тва оцінювачів; РУЦ — Республіканський учбовий центр; ХОПНТЕІ — Харківське орендне підприємство науково�технічної та
економічної інформації; Мін’юст — Міністерство юстиції України; ВМУРЛ Україна — Відкритий міжнародний університет розви�
тку людини «Україна»; ПШРОАР — Професійна школа ріелторів Одеської асоціації ріелторів.

Продовження додатка
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Згідно з наказом ФДМУ від 18.11.2004 № 2528 ану*
льовано сертифікат оціночної діяльності від 02.07.02
№ 917/02, виданий ФДМУ Київській обласній торго*
во*промисловій палаті, м. Біла Церква.

Згідно з наказом ФДМУ від 26.11.2004 № 2613 ану*
льовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
18.06.04 № 2609/04, виданий ФДМУ приватному
підприємству «КАРЕ», м. Івано*Франківськ.

Згідно з наказом ФДМУ від 26.11.2004 № 2614 анульо*
вано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
30.10.03 № 2179/03, виданий ФДМУ приватному під*
приємцю Жиліну Андрію Олеговичу, м. Запоріжжя.

Згідно з наказом ФДМУ від 26.11.2004 № 2615 ану*
льовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.05.02 № 267/02, виданий ФДМУ товариству з об*
меженою відповідальністю «Ека*Захід», м. Івано*
Франківськ.

Згідно з наказом ФДМУ від 26.11.2004 № 2616 ану*
льовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
11.06.02 № 671/02, виданий ФДМУ приватному під*
приємству «Хрещатик*2002», м. Черкаси.

Згідно з наказом ФДМУ від 26.11.2004 № 2617 ану*
льовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
07.08.02 № 1083/02, виданий ФДМУ товариству з
обмеженою відповідальністю «Капітал», м. Умань
Черкаської області.

Згідно з наказом ФДМУ від 26.11.2004 № 2619 ану*
льовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
21.05.02 № 432/02, виданий ФДМУ приватному під*
приємству «Агентство нерухомого майна «Гудвіл», м.
Шепетівка Хмельницької області.

Згідно з наказом ФДМУ від 26.11.2004 № 2620 ану*
льовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
02.09.02 № 1237/02, виданий ФДМУ акціонерному
товариству закритого типу «Бізнес*експерт», м. Кі*
ровоград.

Згідно з наказом ФДМУ від 26.11.2004 № 2621 ану*
льовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.05.02 № 328/02, виданий ФДМУ товариству з об*
меженою відповідальністю «Приват*сервіс», м. Біла
Церква Київської області.

Згідно з наказом ФДМУ від 26.11.2004 № 2622 ану*
льовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
30.04.02 № 248/02, виданий ФДМУ приватному під*
приємству «Ескорт», м. Харків.

Згідно з наказом ФДМУ віл 26.11.2004 № 2623 ану*
льовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
13.08.02 № 1097/02, виданий ФДМУ приватному
підприємству фірмі «Аваль*Експертиза», м. Одеса.

Згідно з наказом ФДМУ від 26.11.2004 № 2628 ану*
льовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.04.02 № 16/02, виданий ФДМУ товариству з об*
меженою відповідальністю «Експерт*ЛТД», м. Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 30.11.2004 № 2649 ану*
льовано сертифікат оціночної діяльності від 15.10.02
№ 1432/02, виданий ФДМУ приватному підприємс*
тву «Експерт*В», м. Севастополь.

Згідно з наказом ФДМУ від 30.11.2004 № 2650 ану*
льовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
21.01.03 № 1634/03, виданий ФДМУ приватному
підприємству «Юридична фірма «ТІС», м. Луганськ.

Згідно з наказом ФДМУ від 30.11.2004 № 2651 ану*
льовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
15.05.02 № 387/02, виданий ФДМУ малому приват*
ному багатопрофільному підприємству «Л и С», м.
Севастополь.

Згідно з наказом ФДМУ від 30.11.2004 № 2655 анульова*
но сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 17.11.03
№ 2209/03, виданий ФДМУ товариству з обмеженою від*
повідальністю «Аверс*стандарт», м. Харків.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2674 у
зв’язку з отриманням Льовушкіною Л. І. нового ква*
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 1698, виданого ФДМУ і Колективним підприємс�
твом «Інформаційно�консультаційний центр» Українсько�
го товариства оцінювачів, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів віл
17.06.2002 № 1229, видане ФДМУ Льовушкіній Л. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2675 у
зв’язку з отриманням Богомоловим С. Д. нового ква*
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 1953, виданого ФДМУ і Колективним підприємс�
твом «Інформаційно�консультаційний центр» Українсько�
го товариства оцінювачів, анульовано свідоцтво про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
12.03.2002 № 390, видане ФДМУ Богомолову С. Д.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2676 у
зв’язку з отриманням Доценком І. В. нового кваліфі*
каційного свідоцтва оцінювачів від 19.06.2004 МФ №
1153, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів від 12.03.2002 № 393, видане
ФДМУ Доценку І. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2677 у
зв’язку з отриманням Давидовичем О. О. нового ква*
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1146, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом
бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер*
жавному реєстрі оцінювачів від 14.03.2002 № 418,
видане ФДМУ Давидовичу О. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2678 у
зв’язку з отриманням Антиповим В. В. нового квалі*
фікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1115, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом біз�
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа*
вному реєстрі оцінювачів від 28.02.2002 № 380, ви*
дане ФДМУ Антипову В. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2679  у
зв’язку з отриманням Андрющенком О. І. нового ква*
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1114, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом
бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер*
жавному реєстрі оцінювачів від 28.02.2002 № 379,
видане ФДМУ Андрющенку О. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2680 у
зв’язку з отриманням Брайловським А. І. нового ква*
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1128, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом
бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер*
жавному реєстрі оцінювачів від 16.04.2003 № 897,
видане ФДМУ Брайловському А. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2681 у
зв’язку з отриманням Ганжою Б. М. нового кваліфі*
каційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1139, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом біз�
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа*
вному реєстрі оцінювачів від 15.01.2002 № 1, вида*
не ФДМУ Ганжі Б. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2682 у
зв’язку з отриманням Войтовою О. І. нового квалі*
фікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1133, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом біз�
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа*
вному реєстрі оцінювачів від 12.03.2002 № 401, ви*
дане ФДМУ Войтовій О. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2683 у
зв’язку з отриманням Білопольським І. Г. нового ква*
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1122, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом
бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер*
жавному реєстрі оцінювачів від 28.02.2002 № 365,
видане ФДМУ Білопольському І. Г.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2684 у
зв’язку з отриманням Іщенком Е. Ю. нового кваліфі*
каційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1311, виданого ФДМУ і Українською комерційною
школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер*
жавному реєстрі оцінювачів від 17.06.2002 № 1228,
видане ФДМУ Іщенку Е. Ю.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2685 у
зв’язку з отриманням Гайком Ю. І. нового кваліфіка*
ційного свідоцтва від 02.10.2004 МФ № 2160, вида�
ного ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульо*
вано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєст*
рі оцінювачів від 27.03.2002 № 501, видане ФДМУ
Гайку Ю. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2686 у
зв’язку з отриманням Грищенком Ю. В. нового ква*
ліфікаційного свідоцтва від 02.10.2004 МФ № 1955,
виданого ФДМУ і Колективним підприємством «Інфор�
маційно�консультаційний центр» Українського товарис�
тва оцінювачів, анульовано свідоцтво про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів від 05.11.2002
№ 3705, видане ФДМУ Грищенку Ю. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2687 у зв’я*
зку з отриманням Дем’яненком С. А. нового кваліфі*
каційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1149, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом бізне�
су, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Державно*
му реєстрі оцінювачів від 30.10.2002 № 3586, видане
ФДМУ Дем’яненку С. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2688 у
зв’язку з отриманням Глушаченком С. Л. нового ква*
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1140, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом
бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер*
жавному реєстрі оцінювачів від 12.02.2002 № 384,
видане ФДМУ Глушаченку С. Л.

Згідно з наказом ФДМУ від 01.12.2004 № 2689 анульо*
вано свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 28.08.2002 № 2319, видане ФДМУ Ду*
бині Н. Г.

Згідно з наказом ФДМУ від 01.12.2004 № 2690 ану*
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державному ре*
єстрі оцінювачів від 28.08.2002 № 2359, видане
ФДМУ Рябчуку С. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2691 у
зв’язку з отриманням Медведчиковою Н. М. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 2018, виданого ФДМУ і Українською комерційною
школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер*
жавному реєстрі оцінювачів від 17.06.2002 № 1226,
видане ФДМУ Медчедчиковій Н. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2692 у
зв’язку з отриманням Власенком О. В. нового квалі*
фікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1132, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом біз�
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа*
вному реєстрі оцінювачів від 12.03.2002 № 402, ви*
дане ФДМУ Власенку О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2693 у
зв’язку з отриманням Квак В. М. нового кваліфіка*
ційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004 МФ №
1805, виданого ФДМУ і Інститутом підприємництва та пе�
рспективних технологій при Національному університеті
«Львівська політехніка», анульовано свідоцтво про ре*
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від
16.09.2002 № 2549, видане ФДМУ Квак В. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2694 у
зв’язку з отриманням Березюк О. І. нового кваліфі*
каційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1120, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом біз�
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа*
вному реєстрі оцінювачів від 28.02.2002 № 362, ви*
дане ФДМУ Березюк О. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2695 у
зв’язку з отриманням Шай Г. Б. нового кваліфікацій*
ного свідоцтва від 02.10.2004 МФ № 1875, виданого
ФДМУ і Міжнародним інститутом бізнесу, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів від 29.04.2002 № 821, видане ФДМУ
Шай Г. Б.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2696 у
зв’язку з отриманням Охінченко Н. В. нового квалі*
фікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004 МФ
№ 2028, виданого ФДМУ і Українською комерційною
школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер*
жавному реєстрі оцінювачів від 07.10.2002 № 2993,
видане ФДМУ Охінченко Н. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2697 у
зв’язку з отриманням Охінченком С. М. нового ква*
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 2029, виданого ФДМУ і Українською комерцій�
ною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 07.10.2002
№ 3001, видане ФДМУ Охінченку С. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2698 у
зв’язку з отриманням Зобківом М. О. нового квалі*
фікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004 МФ
№ 2161, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом біз�
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа*
вному реєстрі оцінювачів від 12.08.2002 № 1743, ви*
дане ФДМУ Зобківу М. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2700 у
зв’язку з отриманням Бикодоровим В. М. нового ква*
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1121, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом
бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер*
жавному реєстрі оцінювачів від 12.03.2002 № 386,
видане ФДМУ Бикодорову В. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.12.2004 № 2701 у
зв’язку з отриманням Булавою Л. О. нового квалі*
фікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 1952, виданого ФДМУ і Колективним підпри�
ємством «Інформаційно�консультаційний центр» Укра�
їнського товариства оцінювачів, анульовано свідоц*
тво про реєстрацію в Державному реєстрі оціню*
вачів від 12.07.2002 № 1449, видане ФДМУ Бу*
лаві Л. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 06.12.2004 № 2717 у
зв’язку з отриманням Аушевим В. М. нового квалі*
фікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1116, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом біз�
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа*
вному реєстрі оцінювачів від 22.07.2002 № 1519, ви*
дане ФДМУ Аушеву В. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 06.12.2004 № 2718 у
зв’язку з отриманням Оніщенком В. М. нового ква*
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 1913, виданого ФДМУ і Харківським центром на�
уково�технічної та економічної інформації, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці*
нювачів від 02.07.2002 № 1285, видане ФДМУ Оні*
щенку В. М.

Відповідно до наказу ФДМУ від 06.12.2004 № 2719 у
зв’язку з отриманням Бривко Ю. В. нового кваліфі*
каційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1129, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом біз�
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа*
вному реєстрі оцінювачів від 12.03.2002 № 392, ви*
дане ФДМУ Бривко Ю. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 06.12.2004 № 2720 у
зв’язку з отриманням Смирновим Д. О. нового ква*
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 13.11.2004
МФ № 2224, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом
бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер*
жавному реєстрі оцінювачів від 19.08.2002 № 2185,
видане ФДМУ Смирнову Д. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 06.12.2004 № 2721 у
зв’язку з отриманням Богдановим В. А. нового ква*
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1124, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом
бізнесу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Дер*
жавному реєстрі оцінювачів від 17.04.2002 № 718,
видане ФДМУ Богданову В. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 06.12.2004 № 2722 у
зв’язку з отриманням Борт О. В. нового кваліфіка*
ційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1127, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом біз�
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа*
вному реєстрі оцінювачів від 28.02.2002 № 363, ви*
дане ФДМУ Борт О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 06.12.2004 № 2723 у
зв’язку з отриманням Смирновим О. В. нового ква*
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 1926, виданого ФДМУ і Харківським центром на�
уково�технічної та економічної інформації, анульовано
свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оці*
нювачів від 12.07.2002 № 1440, видане ФДМУ Сми*
рнову О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 06.12.2004 № 2724 у
зв’язку з отриманням Барановим В. В. нового квалі*
фікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1118, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом біз�
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в держа*
вному реєстрі оцінювачів від 28.02.2002 № 364, ви*
дане ФДМУ Баранову В. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 06.12.2004 № 2725 у
зв’язку з отриманням Балашовою Т. І. нового квалі*
фікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ
№ 1117, виданого ФДМУ і Міжнародним інститутом біз�
несу, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа*
вному реєстрі оцінювачів від 28.02.2002 № 361, ви*
дане ФДМУ Балашовій Т. І.

Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Рівненській області

оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади провідного спеціаліста

Вимоги до конкурсантів: вища технічна освіта,
досконале володіння комп’ютером, вік до 45 років.
досвід роботи за спеціальністю не менше 5 років.

Термін подачі заяв на конкурс — один місяць,
відлік дати починається з наступного дня після ви�
ходу газети друком.

Звертатись за адресою: м. Рівне, вул. 16 Лип�
ня, 77, тел. 22�25�13.

Регіональне відділення Фонду державного
майна України по м. Києву оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад:
спеціаліста відділу орендних відносин;
спеціаліста 2-ї категорії відділу орендних відно-

син;
провідного спеціаліста відділу масової оцінки

вартості майна;
головного спеціаліста контрольно-ревізійного

відділу;
провідного спеціаліста (системний адміністра-

тор) відділу інформатики та аналізу.
Вимоги до кандидатів:
вища освіта за фахом економіст, бухгалтер, до�

свід роботи у сфері приватизації від 3 років, воло�
діння ПК;

вік до 40 років.
Адреса: 01032, м. Київ, бульвар. Т. Шевченка,

50г.
Довідки за телефоном 235�20�37.
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Набір, комп’ютерна верстка  та
друкування —
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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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Одеський інститут Сухопутних військ
Міністерства оборони України проводить конкурс

на право укладення договорів оренди
нерухомого військового майна

Назва об’єкта: нежитлове приміщення — конди*
терський цех загальною площею 116,27 м2, рік по�
будови — 1988, група капітальності — 2, цокольний по�
верх, внутрішня інфраструктура — електроосвітлення,
теплозабезпечення, водопостачання, каналізація. Мі�
сцезнаходження: м. Одеса, Фонтанська дорога, 14.

Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним
законодавством, становить 7,7 грн. за 1 м2 за базовий
місяць (без ПДВ).

Назва об’єкта: нежитлове приміщення — магазин
загальною площею 170,0 м2; рік побудови — 1988;
група капітальності — 2, вбудоване приміщення, 1�й по�
верх, внутрішня інфраструктура — електроосвітлення,
теплозабезпечення, водопостачання, каналізація, теле�
фонізація, телебачення. Місцезнаходження: м. Одеса,
Фонтанська дорога, 14.

Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним
законодавством, становить 8 грн. за 1 м2 за базовий
місяць (без ПДВ).

Назва об’єкта: нежитлове приміщення — офіцер*
ська їдальня загальною площею 156,75 м2; рік по�
будови — 1988; група капітальності — 2, вбудоване при�
міщення, водопостачання, каналізація, телефонізація,
телебачення. Місцезнаходження: м. Одеса, Фонтансь�
ка дорога, 14.

Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним
законодавством, становить 8 грн. за 1 м2 за базовий
місяць (без ПДВ).

Назва об’єкта: нежитлове приміщення для розмі*
щення громадського харчування загальною пло*
щею 121,03 м2; рік побудови — 1971; група капіталь�
ності — 2, вбудоване приміщення, 1�й поверх п’ятипо�
верхового будинку гуртожитку, внутрішня інфраструк�
тура — електроосвітлення, теплозабезпечення, водо�
постачання, каналізація, телефонізація, телебачення.
Місцезнаходження: м. Одеса, Фонтанська дорога. 10.

Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним
законодавством, становить 8 грн. за 1 м2 за базовий
місяць (без ПДВ).

Назва об’єкта: нежитлове приміщення для розмі*
щення громадського харчування загальною пло*
щею 45,00 м2; рік побудови — 1915; група капітальнос�
ті — 2, вбудоване приміщення, 1�й поверх навчального
корпусу, внутрішня інфраструктура — електроосвітлен�
ня, теплозабезпечення, водопостачання, каналізація. Мі�
сцезнаходження: м. Одеса, Фонтанська дорога, 4.

Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним
законодавством, становить 8 грн. за 1 м2 за базовий
місяць (без ПДВ).

Чернівецька КЕЧ району проводить конкурс
на право укладення договорів оренди

нерухомого військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить

конкурс: Чернівецька квартирно�експлуатаційна части�
на Міністерства оборони України, адреса: 58000, м. Че�
рнівці, вул. Українська, 43.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові
приміщення в військовому містечку № 12 Чернівецько�
го гарнізону (адмінбудівля № 3 — 120 558,00 грн.) за
адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 43.

Основні вимоги до умов експлуатації та використан�
ня об’єкта: виконання ремонту нерухомого військово�
го майна за рахунок власних коштів орендаря.

Кінцевий термін приймання документів за конкурс —
30 днів з дня опублікування.

Телефон для довідок (0372) 52�00�07.

Згідно з наказом ФДМУ від 08.12.2004 № 2730 включено
до Переліку об’єктів агропромислового комплексу, які під�
лягають підготовці до продажу в 2004 році за участю праців�
ників Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області:

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
1064   Міністерство аграрної політики України

32891580 Державне сільськогосподарське підприємство
«Відродження»


