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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Сумській області про проведення конкурсу
з продажу пакета акцій відкритого акціонерного

товариства «Червоний металіст», що має стратегічне
значення для економіки та безпеки держави

1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 00165706.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ) —

відкрите акціонерне товариство «Червоний металіст».
Місцезнаходження ВАТ: Україна, 41600, м. Конотоп, Сум'

ська обл., вул. Червонозаводська, 5, тел. (05447) 7'35'66,
факс (05447) 4'62'62.

ВАТ не займає монопольне становище на відповідному то'
варному ринку.

2. Регіональне відділення Фонду державного майна Украї'
ни по Сумській області пропонує до продажу пакет акцій у кі'
лькості 370 767 шт., що становить 37,37% статутного фонду
товариства.

Номінальна вартість однієї акції — 5 грн.
Початкова вартість пакета акцій — 4 193 116 грн. (чо&

тири мільйони сто дев’яносто три тисячі сто шістнадцять
гривень).

3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 4 961 200 грн.
Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг)

за 9 місяців 2004 року:
прилади і засоби техніки безпеки на суму 6 204 тис. грн.;
апаратура шахтної автоматизації, сигналізації і зв’язку на

суму 2 985 тис. грн.;
товари народного споживання на суму 4 205 тис. грн.;
робота промислового характеру на суму 20 873 тис. грн.
Кількість працюючих на 01.10.2004 — 781.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить'

ся ВАТ, умови її використання: земельна ділянка площею 34,4
га, знаходиться в оренді, згідно з рішенням виконкому від
24.02.04 № 56, розташована у центрі м. Конотоп, на березі р.
Езуч. На території під’їзна залізнична колія, дві артезіанські
свердловини, промислова ділянка.

У 2002 р. у процесі підготовки до приватизації ВАТ «Черво'
ний металіст» здійснена реструктуризація підприємства, від
якого відокремлено 3 структурні підрозділи, на базі яких утво'
рено окремі відкриті акціонерні товариства: «Червоний мета'
ліст», «Конотопський електромеханічний завод» та «НДПКІ
«Автоматвуглерудпром».

Основні показники господарської діяльності
ВАТ за 2003 рік та останній звітний період

Показник 2003 р. 9 міс. 2004 р.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 43 928 47 620

Балансовий прибуток, тис. грн. 1 797 807

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 10 894 21 771

Кредиторська заборгованість, тис. грн. 11 740 22 830

Рентабельність реалізованої продукції, % 6,3 31,3

Вартість активів, тис. грн. 20 818 35 578

5. Фіксовані умови конкурсу: повне погашення простро'
ченої заборгованості ВАТ перед Пенсійним фондом та бю'
джетами всіх рівнів; погашення простроченої заборговано'
сті ВАТ за кредитами, наданими комерційними банками;
здійснення програми технічної реконструкції виробництва,
впровадження прогресивних технологій; недопущення ро'
зірвання трудових договорів ВАТ з працівниками підприєм'
ства, що приватизується, з ініціативи власника або упов'
новаженим ним органом протягом не менше 6 місяців від
дня переходу до нього права власності, за винятком звіль'
нення на підставі п. 6 ст. 40 Кодексу законів про працю Укра'
їни або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачена можливість звільнення на підставі п. 3, 4, 7, 8
ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України; ство'
рення нових робочих місць; збереження профілю діяльно'
сті підприємства за основною спеціалізацією, нарощуван'
ня обсягів виробництва ВАТ, які є на момент підписання до'
говору купівлі'продажу; виконання вимог Закону України
«Про захист економічної конкуренції»; виконання мобіліза'
ційних завдань, визначених для ВАТ; забезпечення витрат
на охорону праці не менше 0,5% від суми реалізації проду'

кції на рік; здійснення робіт щодо захисту довкілля, дотри'
мання екологічних норм чи досягнення  найкращих екологі'
чних результатів.

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

Положення про порядок проведення конкурсів з продажу па'
кетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених в про'
цесі приватизації та корпоратизації, затвердженого спільним
наказом Фонду державного майна України, Антимонопольно'
го комітету України та Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271 та зареєст'
рованого в Міністерстві юстиції України 28.09.2000
№ 665/4886.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
7.1. Сплачує 419 311,6 грн. як конкурсну гарантію на розра'

хунковий рахунок Регіонального відділення Фонду державного
майна по Сумській області № 37313008000026, банк — УДК у
Сумській обл., м. Суми, МФО 837013, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач: Регіональне відділення Фонду держав'
ного майна України по Сумській області. Призначення плате'
жу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета
акцій ВАТ «Червоний металіст».

7.2. Сплачує 17 гривень як реєстраційний збір на рахунок Ре'
гіонального відділення Фонду державного майна України по
Сумській області № 37189500900001, банк — УДК у Сумській
обл., м. Суми, МФО 837013, код за ЄДРПОУ 21124686, одер'
жувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра'
їни по Сумській області. Призначення платежу: реєстраційний
збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Черво'
ний металіст».

7.3. Подає по 2 примірники підтвердних документів та кон'
курсних пропозицій. Конкурсні пропозиції та підтвердні доку'
менти подаються до органу приватизації одночасно. Кожний
примірник конкурсної пропозиції та підтвердних документів за'
печатується 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
Сумській області і назви конкурсу.

Конверти з підтвердними документами об’єднуються та за'
печатуються в окремий непрозорий пакет з написом «Підтве'
рдні документи» із зазначенням на ньому тільки адреси Регіо'
нального відділення Фонду державного майна України по Сум'
ській області та назви конкурсу.

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

8. Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій і під'
твердних документів — за сім календарних днів до початку кон'
курсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних
документів: 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, приміщення
готелю «Хімік», 4'й поверх, кімн. 6; щодня з 8.00 до 17.15, по
п’ятницях та передсвяткових днях з 8.00 до 16.00. По п’ятни'
цях у передсвятковий день з 8.00 до 15.00.

10. Час та місце ознайомлення з ВАТ «Червоний металіст».
Для отримання пакета документації про конкурс та дозволу

на відвідання ВАТ «Червоний металіст» необхідно звернутись
до Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області (кімн. 6, тел.: 36'11'33, 36'11'32).

Ознайомитися з об’єктом та отримати докладну інформа'
цію можна з 8.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових
днів, за адресою: Україна, 41600, м. Конотоп, Сумська обл.,
вул. Червонозаводська, 5, тел. (05447) 7'35'66, факс (05447)
4'62'62.

11. Конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Червоний ме&
таліст» відбудеться через 75 календарних днів після опу&
блікування цієї інформації в газеті «Відомості приватиза&
ції», за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, примі&
щення готелю «Хімік», 4&й поверх.

Телефони для довідок: 36&11&32, 36&11&33.

У газеті «Відомості приватизації» від 15 грудня 2004 року
№ 37(325) в інформаційному повідомленні Регіонального
відділення ФДМУ по Хмельницькій області про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Хмельницьке авіа&
підприємство «Поділля&Авіа», надруковано:

«Початкова ціна пакета акцій — 3 402,206 грн.», слід чи�
тати:

«Початкова ціна пакета акцій — 3 402 206 грн.»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства «Рівненська авіакомпанія

«Універсал&Авіа»
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ: 13987597.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ): ВАТ

«Рівненська авіакомпанія «Універсал'Авіа».
Місцезнаходження ВАТ: 33004, Рівненська обл., Рівненсь'

кий р'н, с. В. Омеляна, вул. Авіаторів, 1.
Телефон (0362) 22'30'83.
Факс (0362) 62'05'32.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій у кількості 4 863 785 штук, що становить 82,32%
статутного фонду відкритого акціонерного товариства «Рів'
ненська авіакомпанія «Універсал'Авіа».

Номінальна вартість однієї акції — 1 грн.
Початкова ціна — 3 404,800 тис. гривень.
3. Форма випуску акцій — бездокументарна. Зберігач

ТОВ «Росан'Цінні Папери» (ліцензія на здійснення депозита'
рної діяльності зберігача цінних паперів від 16.10.01 серія
АА № 240804).

4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 5 908 400,00 грн.
Основні види діяльності — забезпечення, організація та ви'

конання міжнародних і внутрішніх повітряних перевезень па'
сажирів, багажу, пошти та вантажів, технічне обслуговування
літаків, авіахімічні роботи.

Обсяги робіт за останній звітний період (9 місяців 2004 ро'
ку) — 3 196,6 тис. грн., у т. ч. експорт — 2 423,4 тис. грн.

Кількість робочих місць (станом на 01.12.2004) — 138.
Кількість працюючих (станом на 01.12.2004) — 111 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходить'

ся ВАТ:
складські приміщення — 1 657,1 м2 (7 шт.);
кількість будівель — 6 шт.;
розмір земельної ділянки — 10,2 га.
Умови користування земельною ділянкою (підстава) — рі'

шення Великоомелянської сільської ради від 28.08.03 № 177
«Про передачу в оренду земельної ділянки».

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

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

Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 6 156,8 3 907,4 5 474,2 3 332,7

Балансовий прибуток, тис. грн. 51,9 67,1 129,7 107,5

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 1 475,4 1 125,6 1 195,8 1 234,4

Кредиторська заборгованість, тис. грн. 536,5 682,5 308,1 408,9

Рентабельність, % 12,6 6,2 6,0 16,6

Вартість активів, тис. грн. 4 046,7 6 658,0 6 879,3 6 995,5

5. Фіксовані умови конкурсу: недопущення зростання
заборгованості із заробітної плати після дати підписання
договору купівлі'продажу пакета акцій; здійснення про'
грами технічної реконструкції підприємства та підтриман'
ня в належному технічному стані наявного парку літаків та
авіаційної техніки; недопущення розірвання трудових до'
говорів з працівниками підприємства, що приватизуєть'
ся, з ініціативи власника або уповноваженим ним органом
протягом не менше 6 місяців від дня переходу до нього
права власності, за винятком звільнення на підставі пунк'
ту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчи'
нення працівником дій, за які законодавством передба'
чена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;
збереження кількості робочих місць; дотримання тих ви'
дів економічної діяльності, які є на момент підписання до'
говору купівлі'продажу; забезпечення виконання колекти'
вного договору; виконання мобілізаційних завдань, визна'
чених для ВАТ; виконання вимог Закону України «Про за'
хист економічної конкуренції»; зменшення впливу на пра'
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цюючих небезпечних та шкідливих факторів виробництва;
забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсо'
тка від обсягів наданих послуг на рік; здійснення робіт що'
до захисту довкілля.

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 піс'
ляприватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайня'
тості працівників підприємства, пропозицію інвестора із зазна'
ченням максимального розміру інвестицій, термінів та поряд'
ку 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 вересня 2000 року № 1908/11/271, заре'
єстрованого у Міністерстві юстиції України від 28 вересня 2000
року за № 665/4886.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 340,480 тис. грн. як конкурсну гарантію на розраху'

нковий рахунок № 37316021000058, одержувач коштів — Фонд
державного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЗКПО 00032945. Призначення платежу: конкурсна га'
рантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Рів'
ненська авіакомпанія «Універсал'Авіа»;

сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунковий ра'
хунок № 37183500900028, одержувач коштів — Фонд держав'
ного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за
ЗКПО 00032945. Призначення платежу: реєстраційний збір для
участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Рівненська авіа'
компанія «Універсал'Авіа»;

подає 2 примірники конкурсних пропозицій та підтвердних
документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи пода'
ються до органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсних пропозицій та підтвердних до'
кументів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об’єднуються та
запечатуються в окремий конверт із надписом «Конкурсні про'
позиції» із зазначенням на ньому тільки адреси органу прива'
тизації та назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий конверт з надписом «Пі'
дтвердні документи» із зазначенням на ньому тільки адреси ор'
гану приватизації та назви конкурсу. На пакетах «Конкурсні про'
позиції» та «Підтвердні документи» не повинно міститись ніякої
інформації, за допомогою якої можна було б ідентифікувати по'
тенційного покупця.

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і підтвер'
дних документів — за сім днів до початку проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних
документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд держав'
ного майна України, к. 504, щодня  з 9.00 до 18.00, по п’ятни'
цях та передсвяткових днях — з 9.00 до 16.45.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ
можна отримати щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та перед'
святкових днях — з 9.00 до 16.45 за адресою: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, Управ'
ління конкурсного продажу. Телефони для довідок: (044)
296'59'77, 200'33'53.

10. Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інфор'
мацію можна за адресою: 33004, Рівненська обл., Рівненський
р'н, с. В. Омеляна, вул. Авіаторів, 1.

11. Конкурс буде проведено через 30 днів після опублі&
кування інформаційного повідомлення в газеті «Відомос&
ті приватизації» за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузо&
ва, 18/9, Фонд державного майна України.

Для придбання акцій в бездокументарній формі випуску фі'
зичні та юридичні особи повинні укласти договір про відкриття
рахунка у цінних паперах з обраним зберігачем.

Підсумки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

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

продажу пакета акцій ВАТ «Білоцерківсільмаш», оголошення
про який було оприлюднено в газеті «Відомості приватизації»
від 12.11.2004 № 44 (332).

ВАТ «Білоцерківсільмаш» розташоване за адресою: Україна,
09100, Київська обл., м. Біла Церква, бульв. 1 Травня.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром
33,48% статутного фонду товариства та кількістю акцій
893 245 штук.

Код за ЄДРПОУ: 238204.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 12 756 240 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів

з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, ство'
рених у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого
спільним наказом Фонду державного майна України, Антимо'
нопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271 та наказу Фо'
нду державного майна України конкурс з продажу пакета акцій
ВАТ «Білоцерківсільмаш» вважається таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій

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

продажу пакета акцій ВАТ «Юність», оголошення про який було
оприлюднено в газеті «Відомості приватизації» від 29.09.2004
№ 38 (326).

ВАТ «Юність» розташоване за адресою: Україна, 94400, Лу'
ганська обл., м. Краснодон, пр. 60'річчя СРСР, 1.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром
94,61% статутного фонду товариства та кількістю акцій 19 022 687
штук.

Код за ЄДРПОУ: 14312766.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 9 681 560 грн.
Форма випуску акцій — документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів

з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, ство'
рених у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого
спільним наказом Фонду державного майна України, Антимо'
нопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271 та наказу Фо'
нду державного майна України конкурс з продажу пакета акцій
ВАТ «Юність» вважається таким, що не відбувся.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій

ВАТ «Світлофор»
Фондом державного майна України підбито підсумки конку'

рсу з продажу пакета акцій ВАТ «Світлофор», розташованого
за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Новомо'
сковська, 1, код за ЄДРПОУ 00656551.

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

Переможцем конкурсу визнано товариство з обмеже&
ною відповідальністю науково&виробничу фірму «Дніпро&
техсервіс».

Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язується виконати фіксовані умови конкур'

су, визначені його планом приватизації пакета акцій ВАТ «Світ'
лофор» та Концепцією розвитку підприємства, яка є невід’єм'
ною частиною договору:

погасити заборгованість ВАТ перед Пенсійним фондом у
розмірі 44 тис. грн. протягом 6 місяців з дати підписання до'
говору купівлі'продажу, перед бюджетом — у розмірі 186 тис.
грн. протягом 6 місяців з дати підписання договору купівлі'
продажу;

здійснити програму технічної реконструкції виробництва, а
саме: реконструкцію котельної, будівництво фекальної та зли'
вної каналізації, перепланування виробничих площ, переведен'
ня ливарного виробництва з вагранок на індукційні печі;

впроваджувати нові технології і оснащення;
сертифікувати вироби з атестацією виробництва і випробу'

вальних лабораторій;
забезпечувати прибуткову діяльність ВАТ;
не допускати розірвання трудових договорів з працівниками

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

створювати нові робочі місця;
дотримуватись тих видів економічної діяльності, обсягів ви'

робництва ВАТ, які є на момент підписання договору купівлі'
продажу, протягом 3 років  з моменту підписання договору ку'
півлі'продажу;

виконувати вимоги Закону України «Про захист економічної
конкуренції»;

знижувати частку виробництва (робочих місць) з небезпеч'
ними та шкідливими умовами праці і зменшувати їх вплив на
працюючих;

забезпечувати витрати ВАТ на охорону праці не менше 0,5
відсотка від суми реалізованої продукції ВАТ на рік;

здійснювати роботи щодо захисту довкілля, дотримуватись
екологічних норм та досягати найкращих екологічних резуль'
татів.

Пакет містить 13 331 882 штуки акцій, що становить 99,6%
статутного фонду.

Початкова вартість пакета акцій — 2 340 000 гривень.
Кінцева ціна пакета акцій — 2 345 000 гривень.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» таким,

що не відбувся
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з

продажу пакета акцій ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт»,
оголошення про який було оприлюднено в газеті «Відомості
приватизації» від 27.10.2004 № 42 (330).

ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» розташоване за ад'
ресою: Україна, 19000, Черкаська область, м. Канів, вул. Лені'
на, 161.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром
97,87% статутного фонду товариства та кількістю акцій 22 230 056
штук.

Код за ЄДРПОУ: 14309540.
Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 12 590 900 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 «Електромеханічний завод «Магніт» вважається
таким, що не відбувся.

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

т. 294�44�64

Фонд державного майна України повідомляє, що держа'
вний пакет акцій, що становить 50% статутного фонду ЗАТ
«Спільне українсько&американське підприємство «Ке&
бот&Київ», розташованого за адресою: 010154, м. Київ, вул.
О. Гончара, 67, код за ЄДРПОУ 14361227, приватизовано
шляхом викупу співзасновником'компанією «CABOT USA
INTERNATIONAL, INC» (США) за 767 000 грн.

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
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ГРУПА  А

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

Викуп

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудовано'прибудоване приміщення площею 66,7 м2. Роз'

ташоване за адресою: м. Горлівка, вул. Казарцева, 3.  Прива'
тизовано фізичною особою за 5 606,40 грн., у  т. ч. ПДВ — 934,4
грн.

Вбудоване приміщення площею 214,8 м2, розташоване за ад'
ресою: м. Горлівка, вул. Пересипкіна, 10. Приватизовано юри'
дичною особою за 21 469,20 грн., у т. ч. ПДВ — 3 578,2 грн.

Вбудоване підвальне приміщення площею 66,7 м2, розта'
шоване за адресою: м. Горлівка, просп. Перемоги, 16. При'
ватизовано фізичною особою за 6 414 грн., у т. ч. ПДВ —
1 069 грн.

Нежитлова будівля загальною площею 953 203 м2, що зна'
ходиться на балансі Комінтернівської сільської ради та розта'
шована за адресою: Новоазовський р'н, с. Заіченко, вул. Ми'
ру, 1. Приватизовано юридичною особою за 13 056 грн., у т. ч.
ПДВ — 2 176 грн.

ЦМК «Поіск», що знаходиться на балансі ВАТ «Донецький ме'
талургійний завод», м. Донецьк, вул. І. Ткаченка, 122. Привати'
зовано юридичною особою за 970 298,95 грн.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Частини 1—12 підвального приміщення № 46 загальною пло'

щею 74,8 м2, літ. А'4, розташовані за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Рекордна, 34а, що знаходяться на балансі казенного під'
приємства «Запорізький титано'магнієвий комбінат». Прива'
тизовано фізичною особою за 39 925,2 грн., у т. ч. ПДВ —
6 654,2 грн.

Частини 13—19 підвального приміщення № 46 загальною
площею 151,5 м2, літ. А'4, розташовані за адресою: м. Запорі'
жжя, вул. Рекордна, 34а, що знаходяться на балансі казенного
підприємства «Запорізький титано'магнієвий комбінат». При'
ватизовано фізичною особою за 82 609,2 грн., у т. ч. ПДВ —
13 768,2 грн.

Частини 1—3 підвального приміщення № 147 загальною пло'
щею 41,7 м2, літ. А'5, розташовані за адресою: м. Запоріжжя,
вул. 40 років Радянської України, 51, що знаходяться на балан'
сі казенного підприємства «Запорізький титано'магнієвий ком'
бінат». Приватизовано юридичною особою за 22 236 грн., у
т. ч. ПДВ — 3 706 грн.

Частини 4—19 підвального приміщення № 147 загальною
площею 141,7 м2, літ. А'5, розташовані за адресою: м. Запо'
ріжжя, вул. 40 років Радянської України, 51, що знаходяться на
балансі казенного підприємства «Запорізький титано'маг'
нієвий комбінат». Приватизовано юридичною особою за
81 987,6 грн., у т. ч. ПДВ — 13 664,6 грн.

Нежитлові приміщення: побутові кімнати літ. Д, склади літ. Е,
О, гаражі літ. И, И1, М, М1, П, сараї літ. Л, Т, прохідна літ. Н, які
розташовані за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, 32, та
знаходяться на балансі ВАТ «Запоріжжитлоцивільбуд». Прива'
тизовано юридичною особою за 122 440,8 грн., у т. ч. ПДВ —
20 406,8 грн.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля туалету, що знаходиться на балансі ВАТ «МОПАС» та

розташована за адресою: м. Нова Одеса, вул. Кухарева, 8. При'
ватизовано юридичною особою за 3 132 грн., у т. ч. ПДВ — 522
грн.

Нежитлові приміщення філії АКАБ «Україна» (частина примі'
щення контори СТОВ «Авангард»), які розташовані за адресою:
Баштанський р'н, с. Мар’ївка, вул. Миру, 5. Приватизовано
юридичною особою за 1 629,6 грн., у т. ч. ПДВ — 271,6 грн.

УПРАВЛІННЯ  КОНКУРСНОГО  ПРОДАЖУ, т. 296&59&77

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Підвальне приміщення площею 182 м2, розташоване за ад'

ресою: м. Комсомольськ, вул. Леніна, 54. Приватизовано фі'
зичною особою за 48 420 грн., у т. ч. ПДВ  — 8 070 грн.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина приміщення 1'го поверху загальною площею 81,3

м2 та підвальне приміщення загальною площею 103,3 м2 будів'
лі, що знаходилась на балансі ВАТ «Рівненський завод тракто'
рних агрегатів», за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 6. При'
ватизовано фізичною особою за 77 760 грн., у т. ч. ПДВ —
12 960 грн.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 543 м2, що знаходиться на

балансі ВАТ «Гумотехніка» і орендується приватним підприєм'
цем Зновенко О. В., за адресою: м. Суми, вул. Римського'
Корсакова, 3. Приватизовано фізичною особою за 71 520 грн.,
у т. ч. ПДВ — 11 920 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Підвальне приміщення, що орендується ТОВ «Техноімпекс»,

за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 251. Приватизовано
юридичною особою за 66 156 грн., у т. ч. ПДВ — 11 206 грн.

Підвальне приміщення, що орендується ТОВ «Роксолана», за
адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 251. Приватизовано юри'
дичною особою за 20 560,8 грн., у т . ч. ПДВ — 3 426,8 грн.

м. КИЇВ
Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ,

вул. Братиславська, 10, літ. А. Приватизовано юридичною осо'
бою за 131 040 грн., у т. ч. ПДВ — 21 840 грн.

Аукціон

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Частина нежитлової будівлі (старий комплекс дитячого до'

шкільного закладу № 11) площею 519,2 м2, що знаходиться на
балансі Докучаєвського міського центру соціальних служб для
молоді, розташованої за адресою: м. Докучаєвськ, вул. Ватуті'
на, 26. Приватизовано фізичною особою за 32 029,76 грн., у
т. ч. ПДВ — 5 338,29 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення з ґанком загальною
площею 83,6 м2, розташоване за адресою: м. Слов’янськ, вул.
К. Маркса, 41. Об’єкт приватизовано фізичною особою за
15 048 грн., у т. ч. ПДВ — 2 508 грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вбудоване приміщення магазину, що знаходиться на балан'

сі госпрозрахункового структурного підрозділу ДП «ВО Півден'
ний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» Павлоградсь'
кий механічний завод, розташоване за адресою: м. Павлоград,
вул. Дніпровська, 422а. Приватизовано фізичною особою за
134 704,8 грн., у т. ч. ПДВ — 22 450,8 грн.

Вбудоване нежитлове приміщення № 69, розташоване за ад'
ресою: м. Кривий Ріг. пр. Гагаріна, 49, що знаходиться на бала'
нсі ЗАТ «Кривбасрудбуд». Приватизовано фізичною особою за
45 427,20 грн., у т. ч. ПДВ — 7 571,2 грн.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ЦМК — Сумське державне підприємство матеріально'

технічного постачання «Освіта» за адресою: м. Суми, вул. То'
полянська, 16. Приватизовано фізичною особою за 35 432 грн.

Нежитлове приміщення площею 81,6 м2, що знаходиться на
балансі ВАТ АК «Свема», за адресою: м. Шостка, вул. Депутат'
ська. Приватизовано фізичною особою за 11 660 грн., у т. ч.
ПДВ — 1 943,33 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення магазину'кафе  з обладнанням, що знаходить'

ся на балансі ВАТ «Племрадгосп Золотоніський», розташова'
ного за адресою: Золотоніський р'н, с. Піщана, вул. Леніна,
100в. Приватизовано фізичною особою за 44 721,6 грн., у т. ч.
ПДВ — 9 453,6 грн.

Інформацію про підсумки продажу об’єкта — щитовий
будинок, літ. Б, що знаходиться на балансі ВАТ «Мукачів'
ський завод комплектних лабораторій», Закарпатська обл.,
с. Берестове, опубліковану в газеті «Відомості приватиза'
ції» від 8 грудня 2004 року № 48 (336), слід читати під рубри�
кою «Аукціон».

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом викупу
(наказ ФДМУ від 09.12.2004 № 2751)

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Двоповерхова нежитлова будівля, що знаходиться на бала'

нсі Луганського обласного автотранспортного управління і оре'
ндується ТОВ «Луганська АвтоТранспортна Компанія 0777», м.
Луганськ, вул. Оборонна, 101к.

Частина будівлі колишнього автовокзалу, що знаходиться на
балансі Луганського облавтоуправління і орендується ТОВ «Фі'
рма «Ахтамар», м. Луганськ, вул. Оборонна, 28.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення загальною площею 186,7 м2, що зна'

ходяться на балансі ТОВ «Компанія «Житлосервіс» і орендують'
ся приватним підприємцем Ярошинським М. В., смт Клевань,
вул. Слов’янська, 3.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення площею 22,1 м2 (частина приміщен'

ня магазину № 32), що знаходиться на балансі ВАТ «Хлібоза'
вод «Залізничник» і орендується приватним підприємством «Лі'
лея», м. Суми, вул. Привокзальна, 13.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлові приміщення цокольного поверху № 1а'2, 1а'11,

1а'ІІХ в літ. А'11, загальною площею 106,7 м2, що знаходиться
на балансі ВАТ «Серп і молот» і орендуються приватним під'
приємцем Панкратовою І. В., м. Харків, проспект Московсь'
кий, 96а.

м. КИЇВ
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 680,30

м2, що знаходяться на балансі Міністерства праці та соціальної
політики України і орендуються приватним підприємством
«Стенд Фуд», м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають

приватизації шляхом продажу на аукціоні
(наказ ФДМУ від 09.12.2004 № 2751)

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Будівля сільського відділення зв’язку з готелем, що знахо'

диться на балансі ТОВ «Радуга», Сімферопольський р'н, с. Лі'
карственне, вул. Агачелевський спуск, 8.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Транспортний автомобіль ЗІЛ'131 з краном'стрілою двоно'

гою, держ. № 99'42 ДЦБ, що знаходиться на балансі ВАТ «Гор'
лівське АТП'11456», м. Горлівка, вул. Інтернаціональна, 85.

Майстерня ремонтно'механічна МРМ на шасі автомобіля
ЗІЛ'131, держ. № 99'43 ДЦБ, що знаходиться на балансі ВАТ
«Горлівське АТП'11456», м. Горлівка, вул. Інтернаціональна,
85.

Майстерня ремонтно'слюсарна МРС на шасі автомобіля
ЗІІЛ'131,  держ. № 99'44 ДЦБ, що знаходиться на балансі
ВАТ «Горлівське АТП'11456», м. Горлівка, вул. Інтернаціона'
льна, 85.

Транспортний автомобіль з краном'стрілою ЗІЛ'131, держ.
№ 24'01 ЯНІ, що знаходиться на балансі ВАТ «Донецьке
АТП'11480», м. Донецьк, вул. Економічна, 2.

Майстерня ремонтно'слюсарна МРС на шасі автомобіля
ЗІЛ'131, держ. № 24'02 ЯНІ, що знаходиться на балансі ВАТ
«Донецьке АТП'11480», м. Донецьк, вул. Економічна, 2.

Майстерня ремонтно'механічна МРМ на шасі автомобіля
ЗІЛ'131, держ. № 24'03 ЯНІ, що знаходиться на балансі ВАТ
«Донецьке АТП'11480», м. Донецьк, вул. Економічна, 2.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлова будівля з побудовами та спорудами, що знахо'

диться на балансі ВАТ «Алчевський металургійний комбінат»,
м. Алчевськ, вул. Матросова, 9а.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове приміщення в гуртожитку загальною площею 44,8

м2, що знаходиться на балансі ВАТ «Бучацький цукровий за'
вод», м. Бучач, вул. Залізнична, 2.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс державного підприємства «Ха'

рківське управління виробничої комплектації», м. Харків, вул.
Смольна, 32.

Автомобіль КАМАЗ'5410, держ. № 24'69 ХАХ, що знаходить'
ся на балансі ВАТ «Харківське АТП'16363», м. Харків, вул. Ро'
ганська, 160.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля колишнього обмінного пункту Менського ВуПЗ, що

знаходиться на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпо'
шта», м. Мена, вул. Привокзальна, 2б.

Пропонуються до продажу

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — одноповерхової будівлі Липовецького
відділення АК АПБ «Україна»

(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: одноповерхова будівля Липовецького відді'

лення АК АПБ «Україна» загальною площею 298,7 м2 (разом з
меблями, обладнанням та іншим майном).

Балансоутримувач: Головне управління економіки Вінниць'
кої облдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 02741373).

Адреса об’єкта: Вінницька обл., м. Липовець, вул.Леніна,12.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з ши'

ферним покриттям, загальною площею 298,7 м2, у т.ч. підваль'
не приміщення загальною площею11,8 м2. Рік побудови —
1964. Меблі, обладнання та інше майно в кількості 92 шт. Зе'
мельна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 54 879,72 грн., ПДВ —
10 975,95 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
65 855,67 грн.

Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотри'

мувати санітарні норми та правила пожежної безпеки згідно з
чинним законодавством України; об’єкт не підлягає відчужен'
ню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним осо'
бам без збереження умов, на яких він був придбаний; питання
землекористування покупець вирішує з органами місцевого са'
моврядування після укладання договору купівлі'продажу згід'
но з чинним законодавством; покупець зобов’язаний у 2'міся'
чний термін відшкодувати витрати, пов’язані з підготовкою об’'
єкта до приватизації.

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 6 585,57 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху'
нок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області, №
37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.

Заяви на участь в аукціоні приймаються до 17.01.2005 вклю'
чно.

Аукціон відбудеться 21.01.2005 за адресою: м. Вінни&
ця, вул.Гоголя,10 (вінницька філія ДАК «Національна ме&
режа аукціонних центрів») о 10.00.

Ознайомитися 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 (кімн.14),
тел. 35'46'29. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — металевого гаража загальною площею
21,6 м2 Липовецького відділення АК АПБ «Україна»

(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: металевий гараж Липовецького відділення АК

АПБ «Україна» загальною площею 21,6 м2.
Балансоутримувач: Головне управління економіки Вінниць'

кої облдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 02741373).
 Адреса об’єкта: Вінницька обл., м. Липовець, вул. Леніна,12.
Відомості про об’єкт: фундамент гаража бутобетонний, сті'

ни та дах металеві, висота 2 м, загальна площа 21,6 м2, рік по'
будови 1986, придатний для подальшого використання. Земе'
льна ділянка окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 349,60 грн., ПДВ —
269,92 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:
1 619,52 грн.

Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотри'

мувати санітарні норми та правила пожежної безпеки згідно з
чинним законодавством України; об’єкт не підлягає відчужен'
ню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним осо'
бам без збереження умов, на яких він був придбаний; покупець
зобов’язаний у 2'місячний термін відшкодувати витрати, по'
в’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

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 161,95 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху'
нок Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області, №
37315005000498 в банку УДК у Вінницькій області, МФО
802015, код 13327990.

Заяви на участь в аукціоні приймаються до 17.01.2005 вклю'
чно.

Аукціон відбудеться 21.01.2005 за адресою: м. Вінни&
ця, вул. Гоголя,10 (вінницька філія ДАК «Національна ме&
режа аукціонних центрів») о 10.00.

Ознайомитися 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 (кімн.14),
тел. 35'46'29. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні групи інвентарних
об’єктів магазину № 34, що знаходиться на балансі

ВАТ «Нікопольський південнотрубний завод»
Код за ЄДРПОУ: 05393108.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів магазину № 34.
Адреса: м. Нікополь, вул. Можайського, 30.
Відомості про об’єкт: будівлі магазину № 34 у складі: будів'

ля магазину — літ. А; павільйон — літ.Б, Б1 , намети — літ. Д, б,
б1 ; убиральні — літ. В, Г; сарай — літ. Е; спорудження 1'3, холо'
дильне обладнання у кількості 9 шт., причіп'цистерна — 3шт.,
інформація про земельну ділянку відсутня.

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

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
29 244 грн.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294&33&13

Умови продажу зазначеного об’єкта: утримання об’єкта у від'
повідному до вимог санітарно'технічному стані; розрахунок за
об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами; питан'
ня приватизації чи оренди земельної ділянки, а також її розмір
покупець вирішує самостійно з місцевою радою в порядку,
встановленому чинним законодавством .

Грошові кошти на участь в аукціоні — 2 925,0 грн., що стано'
вить 10% від початкової вартості об’єкта приватизації, поку'
пець перераховує на р/р № 37311009001104 в УДКУ в Дніпро'
петровській області, МФО 805012, Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській обла'
сті, код за ЄДРПОУ 13467337.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37188500900001 в УДКУ в Дніпропетровській області,
МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відді'
ленню Фонду державного майна України по Дніпропетровсь'
кій області.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання про'
токолу аукціону або укладання договору купівлі'продажу об’'
єкта, грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’'
єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, не повертають'
ся.

 Аукціон відбудеться о 10.00 24.01.05 в філії «Дніпро&
петровський аукціонний центр» ДАК «Національна мере&
жа аукціонних центрів» за адресою: 49061, м. Дніпропет&
ровськ, вул. Ленінградська, 68, корп.12, 4&й поверх, (тел.
779&30&74).

 Заяви на участь в торгах приймає Регіональне відділення Фо'
нду державного майна України по Дніпропетровській області
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн.
315. Кінцевий термін прийняття заяв — 20.01.05 до 17.00. До'
даткова інформація про продаж об’єкта — за тел. (0562)
42'89'65.Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за міс'
цем його розташування.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — приміщення, вбудованого
в житловий будинок

Назва об’єкта: приміщення, вбудоване в житловий будинок
площею 35,7 м2.

Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама'
торськ, вул. Двірцева, 38.

Балансоутримувач: Управління житлового та комунального
господарства, 84300, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, код за
ЗКПО 26351530.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 720 грн., ПДВ — 344
грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 2 064 грн.

Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону.
2. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному са'

нітарно'технічному стані.
3. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо

іншим юридичним і фізичним особам без збереження зобов’я'
зань, на яких він був придбаний.

4. Продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним осо'
бам здійснюється за грошові кошти.

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

Грошові кошти в розмірі 206,40 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37326005002516 в УДК у Донецькій області, м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО26351530, одержувач — Управління жит'
лового та комунального господарства.

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

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37183022002516 в УДК у Донецькій облас'
ті, МФО 834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач: Управлін'
ня житлового та комунального господарства.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, примі&
щення міськвиконкому (малий зал) о 10.00.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Кра'
маторськ, пл. Леніна, 2, міськвиконком (кімн. 213)  в робочі дні
з 8.00 до 17.00.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — нежитлового приміщення
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 44,2 м2.
Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама'

торськ, вул. Соціалістична, 35.
Балансоутримувач: Управління житлового та комунального

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 680 грн., ПДВ — 336
грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 2 016 грн.

Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону.
2. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному са'

нітарно'технічному стані.
3. Забезпечити вільний доступ обслуговуючих служб до ко'

мунікацій загального користування.
4. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо

іншим юридичним і фізичним особам без збереження зобов’я'
зань, на яких він був придбаний.

5. Продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним осо'
бам здійснюється за грошові кошти.

6. Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з
підготовкою об’єкта до приватизації.

Грошові кошти в розмірі 201,60 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37326005002516 в УДК у Донецькій області, м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО26351530, одержувач — Управління жит'
лового та комунального господарства.

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

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37183022002516 в УДК у Донецькій облас'
ті, МФО 834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач: Управлін'
ня житлового та комунального господарства.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, примі&
щення міськвиконкому (малий зал) о 10.00.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Кра'
маторськ, пл. Леніна, 2, міськвиконком (кімн. 213) в робочі дні
з 8.00 до 17.00.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — приміщення, вбудованого
в житловий будинок

Назва об’єкта: приміщення, вбудоване в житловий будинок
площею 12,2 м2.

Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама'
торськ, вул. Двірцева, 38.

Балансоутримувач: Управління житлового та комунального
господарства, 84300, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, код за
ЗКПО 26351530.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 120 грн., ПДВ — 224
грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 1 344 грн.

Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону.
2. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному са'

нітарно'технічному стані.
3. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо

іншим юридичним і фізичним особам без збереження зобов’я'
зань, на яких він був придбаний.

4. Продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним осо'
бам здійснюється за грошові кошти.

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

Грошові кошти в розмірі 134,40 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37326005002516 в УДК у Донецькій області, м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО26351530, одержувач — Управління жит'
лового та комунального господарства.

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

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37183022002516 в УДК у Донецькій облас'
ті, МФО 834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач: Управлін'
ня житлового та комунального господарства.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, примі&
щення міськвиконкому (малий зал) о 10.00.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Кра'
маторськ, пл. Леніна, 2, міськвиконком (кімн. 213) в робочі дні
з 8.00 до 17.00.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — приміщення, вбудованого
в житловий будинок

Назва об’єкта: приміщення, вбудоване в житловий будинок
площею 55,2 м2.

Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама'
торськ, вул. В. Садова, 78.

Балансоутримувач: Управління житлового та комунального
господарства, 84300, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, код за
ЗКПО 26351530.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 3 947 грн., ПДВ — 789,4
грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 4 736,4 грн.

Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону.
2. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному са'

нітарно'технічному стані.
3. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо

іншим юридичним і фізичним особам без збереження зобов’я'
зань, на яких він був придбаний.

4. Продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним осо'
бам здійснюється за грошові кошти.

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

Грошові кошти в розмірі 473,64 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37326005002516 в УДК у Донецькій області, м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач — Управління жит'
лового та комунального господарства.

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

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37183022002516 в УДК у Донецькій облас'
ті, МФО 834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач: Управлін'
ня житлового та комунального господарства.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, примі&
щення міськвиконкому (малий зал) о 10.00.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Кра'
маторськ, пл. Леніна, 2, міськвиконком (кімн. 213) в робочі дні
з 8.00 до 17.00.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — приміщення, вбудованого
в житловий будинок

Назва об’єкта: приміщення, вбудоване в житловий будинок
площею 71,10 м2.

Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама'
торськ, вул. Хабаровська, 32.

Балансоутримувач: Управління житлового та комунального
господарства, 84300, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, код за
ЗКПО 26351530.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 6 510 грн., ПДВ —
1 302 грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 7 812грн.

Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону.
2. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному са'

нітарно'технічному стані.
3. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо

іншим юридичним і фізичним особам без збереження зобов’я'
зань, на яких він був придбаний.

4. Продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним осо'
бам здійснюється за грошові кошти.

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

Грошові кошти в розмірі 781,20 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37326005002516 в УДК у Донецькій області, м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач — Управління жит'
лового та комунального господарства.

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

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37183022002516 в УДК у Донецькій облас'
ті, МФО 834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач: Управлін'
ня житлового та комунального господарства.



№ 50(338) 22 грудня  2004 року

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

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

5

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, примі&
щення міськвиконкому (малий зал) о 10.00.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Кра'
маторськ, пл. Леніна, 2, міськвиконком (кімн. 213) в робочі дні
з 8.00 до 17.00.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — нежитлового приміщення
Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 24,6 м2.
Місцерозташування: 84300, Донецька область, м. Крама'

торськ, вул. Лікарська, 25а.
Балансоутримувач: Управління житлового та комунального

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 990 грн., ПДВ — 398
грн.

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ
— 2 388 грн.

Умови продажу.
1. Покупець зобов’язаний погодитись з умовами аукціону.
2. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному са'

нітарно'технічному стані.
3. Об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду тощо

іншим юридичним і фізичним особам без збереження зобов’я'
зань, на яких він був придбаний.

4. Продаж об’єкта приватизації юридичним та фізичним осо'
бам здійснюється за грошові кошти.

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

Грошові кошти в розмірі 238,80 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на р/р №
37326005002516 в УДК у Донецькій області, м. Донецьк, МФО
834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач — Управління жит'
лового та комунального господарства.

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

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37183022002516 в УДК у Донецькій облас'
ті, МФО 834016, код за ЗКПО 26351530, одержувач: Управлін'
ня житлового та комунального господарства.

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, примі&
щення міськвиконкому (малий зал) о 10.00.

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

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Кра'
маторськ, пл. Леніна, 2, міськвиконком (кімн. 213) в робочі дні
з 8.00 до 17.00.

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

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8.00
до 17.00 за тел.: 3'30'89, 3'02'34 та за вищевказаною адре'
сою.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні будівлі

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

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

Адреса: 87230, Донецька обл., Старобешівський р'н, смт Но'
вий Світ, вул. Московська, 3.

Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля 1957 ро'
ку побудови з підвалом та шістьма ґанками, загальною площею
приміщень 805,2 м2, у тому числі підвал площею 91,7 м2.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 31 265 грн., ПДВ —
6 253 грн.

Початкова ціна з урахуванням ПДВ — 37 518 грн.
Умови продажу:
утримувати об’єкт у належному санітарно'технічному стані;

забезпечити дотримання санітарно'екологічних норм, перед'
бачених законодавством України; забезпечити упорядкування
прилеглої до об’єкта території; об’єкт приватизації відчужуєть'
ся або здається в оренду з додержанням умов, на яких він був
придбаний.

 Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час розра'
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк Управ'
ління Державного казначейства в Донецькій області на раху'
нок № 37187561900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення Фонду держа'
вного майна України по Донецькій області.

 Грошові кошти в розмірі 3 752 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
Управління Державного казначейства в Донецькій області на
рахунок № 37313008000034, МФО 834016, код за ЄДРПОУ

13511245, одержувач — Регіональне відділення Фонду держа'
вного майна України по Донецькій області.

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

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, кімната 522, Регіональне відділення Фо'
нду державного майна України по Донецькій області.

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  будівлі

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

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

Адреса: 87230, Донецька обл., Старобешівський р'н, смт Но'
вий Світ, вул. Комсомольська, 8.

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

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 16 322 грн., ПДВ —
3 264 грн. 40 коп.

Початкова ціна з урахуванням ПДВ — 19 586 грн. 40 коп.
Умови продажу:
 утримувати об’єкт у належному санітарно'технічному стані;

забезпечити дотримання санітарно'екологічних норм, перед'
бачених законодавством України; забезпечити упорядкування
прилеглої до об’єкта території; об’єкт приватизації відчужуєть'
ся або здається в оренду з додержанням умов, на яких він був
придбаний.

 Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час розра'
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк Управ'
ління Державного казначейства в Донецькій області на раху'
нок № 37187561900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення Фонду держа'
вного майна України по Донецькій області.

 Грошові кошти в розмірі 1 959 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
Управління Державного казначейства в Донецькій області на
рахунок № 37313008000034, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач —Регіональне відділення Фонду держа'
вного майна України по Донецькій області.

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

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, кімн. 522, Регіональне відділення Фон'
ду державного майна України по Донецькій області.

Адреса служби з організації проведення аукціону: 83000,
м. Донецьк, вул. Артема, 97, Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області. Ознайоми'
тись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу'
вання.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (062) 305'41'97.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні  будівлі

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

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

Адреса: 87230, Донецька обл., Старобешівський р'н, смт Но'
вий Світ, вул. Радянська, 7.

Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля 1957 ро'
ку побудови з підвалом та двома ґанками, загальною площею
приміщень 689,1 м2, у тому числі підвал площею 143,7 м2, за'
мощення площею 227,7 м2, огорожа, ворота.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ – 40 441 грн., ПДВ – 8 088
грн. 20 коп.

Початкова ціна з урахуванням ПДВ — 48 529 грн. 20 коп.
Умови продажу:
 утримувати об’єкт у належному санітарно'технічному стані;

забезпечити дотримання санітарно'екологічних норм, перед'
бачених законодавством України; забезпечити упорядкування
прилеглої до об’єкта території; об’єкт приватизації відчужуєть'
ся або здається в оренду з додержанням умов, на яких він був
придбаний.

 Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час розра'
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк Управ'
ління Державного казначейства в Донецькій області на раху'
нок № 37187561900001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення Фонду держа'
вного майна України по Донецькій області.

 Грошові кошти в розмірі 4 853 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться в банк
Управління Державного казначейства в Донецькій області на
рахунок № 37313008000034, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення Фонду держа'
вного майна України по Донецькій області.

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

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, кімната 522, Регіональ'
не відділення Фонду державного майна України по Донець'
кій області.

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта комунальної

власності — окремого індивідуально визначеного майна
— інвентарних об’єктів колишньої обласної дитячої

дерматологічної лікарні (ціна знижена на 30 %)
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно — ін'

вентарні об’єкти колишньої обласної дитячої дерматологічної
лікарні, що знаходиться на балансі Обласного шкірно'
венерологічного диспансеру.

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

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

1 881,3 м2, рік збудування — 1956; лікувальний корпус (літ. Б'1)
площею 414,8 м2, рік збудування — 1956; лікувальний корпус
(літ. М'2) площею 2 000,5 м2, рік збудування — 1974; лікуваль'
ний корпус (літ. Н'2) площею 1 363,3 м2, рік збудування — 1974;
адміністративний корпус (літ. Е'2) площею 585,5 м2, рік збуду'
вання — 1956; будівля клуба (літ. В'1) площею 420,9 м2, рік збу'
дування — 1956; господарчий корпус (літ. Г'1) площею 177,4
м2, рік збудування — 1956; гараж (літ. Д'1) площею 184,2 м2,
рік збудування — 1956; підвал (літ. Л) площею 78,61 м2; прохід'
на (літ. К'1) площею 22,73 м2; огородження (літ. № 1), замо'
щення, ворота.

Площа земельної ділянки — 26 150,0 м2.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 968 385,3 грн., ПДВ

— 393 677,06 грн.
Початкова  вартість  продажу  з  урахуванням  ПДВ  —

2 362 062,36 грн.
Умови аукціону:
утримання об’єкта у належному санітарно'технічному стані;

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

Грошові кошти в розмірі 236 206,24 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313008000034, банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач — Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій об'
ласті

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

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

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

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення 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. 439а.

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

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

ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта, що

належить до спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області,— комплексу будівель,

споруд та майна паливного складу № 2
(початкова вартість продажу знижена на 30%)

Назва об’єкта: комплекс будівель, споруд та майна палив'
ного складу № 2, що знаходиться на балансі ЗАТ «Закарпатсь'
ке облпаливо».

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

дять: прохідна (літ. А) загальною площею приміщень 13,4 м2;
двоповерховий адмінбудинок (літ. Б) загальною площею при'
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міщень 307,3 м2; одноповерхова будівля котельні (літ. В) зага'
льною площею приміщень 24,38 м2; одноповерхова будівля га'
ражів з майстернями (літ. Г) загальною площею приміщень
789,1 м2; одноповерхова будівля вагової загальною площею
166,1 м2 з прибудованими навісами над 15 та 30'тонними ав'
томобільними вагами (літ. Д); будівля складу (літ. Е) загальною
площею приміщень 95,8 м2; одноповерхова будівля навісу для
розрубки дров (літ. Ж) загальною площею 60,3 м2; будівля скла'
ду (літ. З) загальною площею приміщень 122,7 м2; двоповерхо'
вий адмінбудинок (літ. І) загальною площею 58,2 м2; під’їзна
залізнична вітка з естакадою загальною довжиною 424 пог. м.,
у тому числі естакада довжиною – 96 пог. м, висотою 1,8 м; ас'
фальтобетонні площадки площею 8 200 м2 та під’їзні дороги
площею 1 500 м2; огорожа території виконана з металевої сіт'
ки в рамках по залізобетонних стовпах загальною довжиною
612 пог. м.; автозаправна станція (АЗС), яка складається з трьох
резервуарів зовнішнього розміщення загальним об’ємом 18 м3;
пожежна водойма; низьковольтна лінія зовнішнього освітлен'
ня. Територія паливного складу облаштована декоративними
зеленими насадженнями, партерними та звичайними газона'
ми.

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

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

— 846 147,96 грн.
Умови продажу:
дотримання санітарно'екологічних норм під час експлуата'

ції об’єкта; провести реєстрацію об’єкта в бюро технічної інве'
нтаризації (БТІ); питання землекористування вирішується по'
купцем самостійно після укладення договору купівлі'продажу
згідно з чинним законодавством;

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних
осіб.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37187010000173 в УДК у Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.

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

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

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

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

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

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
 про продаж на аукціоні об’єктів

державної власності
Назва об’єкта: одноповерхова нежитлова будівля.
Адреса: 71400, Запорізька обл., Великобілозерський р'н,

с.Велика Білозерка, вул. Мелітопольська, 45.
Балансоутримувач: сільськогосподарський виробничий ко'

оператив «Росія», код за ЄДРПОУ 00849286, адреса: 71400, За'
порізька обл., Великобілозерський р'н, с. Велика Білозерка,
вул. Центральна, 359.

Відомість про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля, вну'
трішньою площею 616,4 м2. Рік забудови — 1979.

Площа земельної ділянки під будівлею та спорудами згідно
з технічним паспортом — 1 900,0 м2.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно
згідно з чинним законодавством.

Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 5 367,60 грн.
ПДВ — 1 073,52 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

6 441,12 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку об’'

єкта до приватизації; у разі відмови переможця аукціону від під'
писання протоколу аукціону або договору купівлі'продажу гро'
шові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому
не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 644,11 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р № 37338661100021
в Управління Державного казначейства у Запорізькій області,
МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по Запорізькій області,
код за ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: двоповерхова нежитлова будівля.
Адреса: 71400, Запорізька обл., Великобілозерський р'н,

с. Велика Білозерка, вул. Мелітопольська, 47.
Балансоутримувач: сільськогосподарський виробничий ко'

оператив «Росія», код за ЄДРПОУ 00849286, адреса: 71400, За'
порізька обл., Великобілозерський р'н, с. Велика Білозерка,
вул. Центральна, 359.

Відомість про об’єкт: двоповерхова нежитлова будівля з під'
валом, внутрішньою площею 1 466,1 м2. Рік забудови — 1980.

Розмір земельної ділянки за даними технічного паспорта —
2 057,0 м2.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно
згідно з чинним законодавством.

Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 12 767,30 грн.
ПДВ — 2 553,46 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

15 320,76 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку об’'

єкта до приватизації; у разі відмови переможця аукціону від під'
писання протоколу аукціону або договору купівлі'продажу гро'
шові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому
не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 1 532,08 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021 в Управління Державного казначейства у За'
порізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по За'
порізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

 Аукціон буде проведено 24 січня 2005 року за адре&
сою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105 (інститут «Запоріж&
діпроводгосп», актовий зал, п’ятий поверх) об 11.00 з
підписанням угоди з філією «Запорізький аукціонний
центр».

Назва об’єкта: будівля колишньої котельні (літ. В).
Адреса: 69700, Запорізька область, Оріхівський р'н, м. Орі'

хів, вул. Привокзальна, 2
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Орі'

хівський Агрос», код за ЄДРПОУ 05488800, адреса: 69700, За'
порізька область, Оріхівський р'н, м. Оріхів, вул. Привокза'
льна, 2.

Відомість про об’єкт: будівля котельні (літ. В), внутрішньою
площею 180,6 м2. Не експлуатувалась протягом 5 років. Будів'
ля займає площу 210,9 м2 за даними технічного паспорта. На
земельній ділянці за даною адресою знаходиться майно тре'
тьої особи.

Питання землекористування покупець вирішує самостійно
згідно з чинним законодавством.

Вартість об’єкта без урахування ПДВ — 7 591,20 грн.
ПДВ — 1 518,24 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

9 109,44 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку об’'

єкта до приватизації; у разі відмови переможця аукціону від під'
писання протоколу аукціону або договору купівлі'продажу гро'
шові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому
не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 910,94 грн. що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021 в Управління Державного казначейства у За'
порізькій області, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по За'
порізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів.
Адреса: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 61.
Балансоутримувач: товариство з обмеженою відповідальні'

стю «Колективне підприємство «Коксохімтепломонтаж», код за
ЄДРПОУ 01414643, адреса: 69008, м. Запоріжжя, Південне шо'
се, 61.

Відомість про об’єкт: до складу групи інвентарних об’єктів
входять:

холодильник «Кристал», інв.№1370 — 1 шт.; холодильник
«Донбас», інв. № 1371 — 1 шт.; холодильник «Дніпро'2мс», інв.
№ 1372 — 1 шт.; холодильник «Донбас», інв. № 1373 — 1 шт.;
холодильник «Свіяга», інв. №1376 — 1 шт.; холодильник «Свія'
га», інв. № 1378 — 1 шт.; магнітофон «Комета», інв. № 1383 —
1 шт.; холодильна шафа ШК'12, інв. № 1391 — 1 шт.; холодиль'
ний прилавок »Пінгвін», інв. № 1392 — 1 шт.; мийна ванна
3'секційна, інв. № 1390 — 1 шт.; апарат УВЧ'66, інв. 1382 —
1 шт.

Вартість об’єкта без урахування ПДВ —  1 571,00 грн.
ПДВ — 314,20 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

1 885,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
відшкодувати витрати органу приватизації на підготовку об’'

єкта до приватизації; у разі відмови переможця аукціону від під'
писання протоколу аукціону або договору купівлі'продажу гро'
шові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому
не повертаються.

Грошові кошти в розмірі 188,52 грн. що становить 10%
від початкової вартості об’єкта, вносяться на р/р №
37338661100021 в Управління Державного казначейства у За'
порізькій області, МФО 813015, одержувач — РВ ФДМУ по За'
порізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

 Аукціон буде проведено 24 січня 2005 року за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 52а (приміщення кафе
«Шайба&Славутич») об 11.00 з підписанням угоди з при&
ватним підприємством «Діапазон».

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

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

 Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні —
20 січня 2005 року. Заяви приймаються за адресою: м. За'
поріжжя, пр. Леніна, 164, кімн.767 (в робочі дні з 8.00 до
16.00).

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

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні державного

майна — будівлі колишньої автостанції
Назва об’єкта: будівля колишньої автостанції.
Адреса: Луганська обл., м. Сватове, пров. Залізничний,

15.
Відомості про об’єкт: окремо розташована двоповерхова бу'

дівля загальною площею 440,4 м2, цегляна, вбиральня цегля'
на.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 24 294 грн., ПДВ —
4 858,80 грн.

Початкова ціна з урахуванням ПДВ — 29 152,80 грн.
Умови продажу:
утримання об’єкта та прилеглої території у належному са'

нітарно'технічному стані; укладання договорів на комунальні
послуги та на спільне користування прилеглою територією з
експлуатаційними організаціями; забезпечення доступу до
систем тепло', водо' та енергопостачання експлуатаційним
організаціям; зміна та реконструкція систем тепло', водо' та
енергопостачання за згодою з експлуатаційними організаці'
ями; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду ін'
шим юридичним та фізичним особам без збереження зобо'
в’язань, на яких його було придбано; переможець аукціону,
який відмовився від підписання протоколу аукціону, або укла'
дення договору купівлі'продажу, сплачує продавцю неустой'
ку у розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на
аукціоні; покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготов'
кою об’єкта до приватизації.

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

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації 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 (2 916 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 опубліку'
вання 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. 210, тел. 58'01'54.

ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

виробничої будівлі з гаражем 226,3 м2

Назва об’єкта: виробнича будівля з гаражем 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, розта'

шовані на першому поверсі будівлі та одне приміщення пло'
щею 26,3 м2, розташоване у мезоніні над першим повер'
хом. Земельна ділянка окремо не виділена. Питання зем'
лекористування вирішується покупцем після укладання до'
говору купівлі'продажу об’єкта згідно з чинним законодав'
ством.

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 у 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 приватиза&
ції».

 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.



№ 50(338) 22 грудня  2004 року

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

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

7

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

нежитлового приміщення площею 35,5 м2

Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 35,5 м2 у го'
телі «Смерічка».

Адреса об’єкта : Львівська обл., м. Новояворівськ, вул. І. Фра'
нка, 1.

Балансоутримувач: Яворівське державне гірничо'хімічне під'
приємство «Сірка», ЗКПО 05768875.

Відомості про об’єкт: нежитлові вбудовані приміщення пло'
щею 35,5 м2, розташовані на першому поверсі чотириповер'
хового готелю «Смерічка». Дата побудови — 1986 рік. Вхід у
приміщення — з головного входу готелю через фойє по кори'
дору. Земельна ділянка окремо не виділена. Питання земле'
користування вирішуватиметься покупцем після укладення
договору купівлі'продажу об’єкта згідно з чинним законодав'
ством.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 13 220 грн., ПДВ —
2 644 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
15 864 грн.

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. Банк оде'
ржувача — УДК у Львівській області, МФО 825014.

Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львів'
ській області, ЗКПО 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни прода'
жу об’єкта, що становить 1 586,40 грн., вноситься на рахунок
№ 37310009000186 в УДК у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по Львів'
ській області, ЗКПО 20823070.

Умови продажу об’єкта: об’єкт приватизації відчужується згі'
дно з чинним законодавством із збереженням умов, на яких
він був придбаний. Засоби платежу для юридичних та фізич'
них осіб — грошові кошти.

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

Аукціон буде проведено через 30 календарних днів від
дня публікації цієї інформації у газеті «Відомості прива&
тизації».

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні приміщення
 магазину, яке не ввійшло до статутного фонду

ВАТ «Дрогобицький «Агротехсервіс» і знаходиться на
його балансі (об’єкт державної форми власності,

ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: приміщення магазину.
Адреса об’єкта: вул. Стрийська, 266, м. Дрогобич Львівсь'

кої області, 82100.
Балансоутримувач: ВАТ «Дрогобицький «Агротехсервіс» , код

за ЄДРПОУ 3752798.
Адреса балансоутримувача: ВАТ «Дрогобицький «Агротех'

сервіс», вул. Стрийська, 266, м. Дрогобич Львівської області,
82100.

Призначення об’єкта: роздрібна торгівля.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення загальною

площею 25,8 м2, розташоване на першому поверсі двопове'
рхової цегляної прибудови до двоповерхової адміністратив'
ної будівлі, 1980 рік побудови. 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. Відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповідни'
ми зобов’язаннями, за договором подальшого відчуження по'
годжується з органом приватизації.

4. 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.

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

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

Початкова вартість об’єкта без ПДВ — 4 629,10 грн.
ПДВ — 925,82 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

5 554,92 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 555,49 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 у
Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон відбудеться через 30 календарних днів з дня пу&
блікації інформації в газеті «Відомості приватизації»  за
адресою вул. Січових Стрільців, 3, кімн.13, м. Львів, Ре&
гіональне відділення ФДМУ по Львівській області об 11&й
год.

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 27 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. Служ'
ба з організації та проведення аукціону знаходиться за ад'
ресою: вул. Січових Стрільців, 3, кімн.13, м. Львів, тел. (0322)
72'20'42, Регіональне відділення ФДМУ по Львівській обла'
сті.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні побутового

приміщення, яке не ввійшло до статутного фонду
ВАТ «Дрогобицький «Агротехсервіс» і знаходиться на
його балансі (об’єкт державної форми власності,

ціна знижена на 30%)
Назва об’єкта: побутове приміщення.
Адреса об’єкта: вул. Стрийська, 266, м. Дрогобич Львівсь'

кої області, 82100.
Балансоутримувач: ВАТ «Дрогобицький «Агротехсервіс», код

за ЄДРПОУ 3752798.
Адреса балансоутримувача: вул. Стрийська, 266, м. Дрого'

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

складається з трьох кімнат, загальною площею 74,3 м2, розта'
шоване на першому поверсі одноповерхової цегляної майсте'
рні з ремонту двигунів, рік побудови 1950.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Умови продажу.
1. Подальше використання за рішенням покупця.
2. Відчуження або передача об’єкта в оренду здійснюється

згідно з чинним законодавством, із збереженням умов, на яких
він був придбаний.

3. Відчуження об’єкта приватизації, обтяженого відповідни'
ми зобов’язаннями, за договором подальшого відчуження по'
годжується з органом приватизації.

4. 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.

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

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

Початкова вартість об’єкта без ПДВ —10 402,00 грн.
ПДВ — 2 080,40 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

12 482,40 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 1 248,24 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться на рахунок
№37310009000186 в банку УДК у Львівській області, код банку
825014. Одержувач коштів — Регіональне відділення ФДМУ по
Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон відбудеться через 30 календарних днів з дня 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
год.

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 27 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, Ре'
гіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної

власності зі зниженням початкової ціни на 30% групи
інвентарних об’єктів — будівель та споруд ліквідованого

Бабичівського цегельного заводу
 Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів — будівлі та

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

Шайноги, вул. Заводська, 8.
Балансоутримувач: Госпрозрахункова служба будівельно'

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

Адреса балансоутримувача: 79018, м. Львів, вул. Чернівець'
ка, 15.

Відомості про об’єкт: до складу групи інвентарних об’єктів
— будівель та споруд ліквідованого заводу входять 38 інвента'
рних об’єктів, у тому числі: будівля контори площею 145,7 м2,
рік побудови 1940; будівля господарського сараю для коней
площею 107,4 м2; будівля виробничого корпусу з формовоч'
ним відділенням площею 2 612,1 м2, рік побудови 1987; будів'
ля прохідної площею 9,9 м2, рік побудови 1987; будівля котель'
ні площею 183,8 м2; будівля складу площею 151,5 м2, рік побу'
дови 1948; будівля газорегулюючого пункту площею 34,2 м2,
рік побудови 1987; шатро кільцевої печі площею 120,0 м2, рік

побудови 1947; димова труба, рік побудови 1904; споруда во'
донапірної башти, рік побудови 1987; будівля трансформато'
рної підстанції площею 79,2 м2, рік побудови 1986; споруда по'
жежного водосховища, рік побудови 1987; будівля станції очи'
щення площею 31,9 м2, рік побудови 1987. До складу ІІ черги
цегельного заводу, введеного в експлуатацію в 1993 році, вхо'
дять: будівля цехів основного будівництва площею 5 905,8
м2;будівля адмінбудинку площею 1 115,1 м2; будівля шихтоза'
пасника з відділенням масопідготовки та глиноприймальним
відділенням площею 2 572 м2; будівля прохідної площею 9,6 м2;
будівля гаража площею 833,7 м2; будівля компресорної станції
площею 8,4 м2; будівля каналізаційно'насосної станції площею
23 м2.

 Будівлі та споруди ліквідованого цегельного заводу розта'
шовані на околиці с. Шайноги, неподалік траси Львів—Луцьк і
впродовж останніх років не експлуатуються. До заводу прокла'
дена під’їзна колія від станції Воля Холуївська. Площа земель'
ної ділянки 6,1 га. Обладнання на час оцінки демонтоване (від'
сутнє).

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 1 671 912, 90 грн., ПДВ
— 334 382,58 грн.

 Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
2 006 295,48 грн. (два мільйони шість тисяч двісті дев’я&
носто п’ять гривень 48 коп.)

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

 Грошові кошти у розмірі 200 629,55 грн., що становлять 10%
від початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок
одержувача коштів № 37310009000186 в УДК у Львівській об'
ласті, МФО 825014. Одержувач коштів — РВ ФДМУ по Львівсь'
кій області, ЗКПО 20823070.

Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта ви'
значає покупець; об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в
оренду іншим юридичним та фізичним особам без збережен'
ня умов, на яких він був придбаний; питання землекористуван'
ня покупець вирішує з органами місцевого самоврядування пі'
сля укладання договору купівлі'продажу згідно з чинним зако'
нодавством.

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

Аукціон буде проведено об 11&й год. через 30 календа&
рних днів від дня опублікуваня цієї інформації у газеті «Ві&
домості приватизації».

Прийняття заяв припиняється за три дні до початку прове'
дення аукціону. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні
за місцем його розташування.

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

 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

нежитлової будівлі колишнього книжкового ларька
(площею 17,3 м2), що знаходиться на балансі

ВАТ «Оржицький цукровий завод»
Назва об’єкта: нежитлова будівля колишнього книжкового

ларька.
Адреса: Полтавська область, Оржицький район, смт Ново'

оржицьке, просп. Миру, 9.
Балансоутримувач: ВАТ «Оржицький цукровий завод», код за

ЄДРПОУ 05463793.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову це'

гляну будівлю площею 17,3 м2, яка  розташована на землях Но'
вооржицької селищної ради. Фундамент бетонний, стіни цег'
ляні, перекриття залізобетонні. Об’єкт знаходиться в оренді до
28.08.2005.

Умови продажу:
шляхи подальшого використання об’єкта вирішувати са'

мостійно, в межах чинного законодавства України; забез'
печувати відповідність об’єкта приватизації всім архітекту'
рно'будівельним, санітарним та протипожежним вимогам;
забезпечувати дотримання в післяприватизаційний період
відповідність об’єкта вимогам екологічної безпеки та охо'
рони навколишнього природного середовища; забезпечу'
вати  улаштування земельної ділянки об’єкта та прилеглої
до неї території; забезпечувати створення безпечних і не'
шкідливих умов праці на об’єкті під час його подальшої  екс'
плуатації; у разі зміни власника об’єкта приватизації поку'
пець повинен покласти всі вищезазначені зобов’язання на
нового власника; питання користування земельної ділянки
покупцем об’єкта вирішується самостійно  в межах чинно'
го законодавства; надавати продавцю необхідні матеріали,
відомості, документи щодо виконання умов цього догово'
ру; покупець зобов’язаний погоджувати відповідно до по'
рядку надання державними  органами   приватизації   згоди
на   подальше  відчуження об’єктів, придбаних покупцями
державного майна за договорами купівлі'продажу, затвер'
дженого наказом ФДМУ від 30.03.2001 № 500,  подальше
відчуження об’єкта протягом п’яти років з моменту підпи'
сання цього договору.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 1 200,00 грн.
ПДВ: 240,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ:

1 440,00 грн.
Засоби платежу: грошові  кошти юридичних та фізичних

осіб.
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Грошові кошти у розмірі 144,00 грн., що становить 10% по'
чаткової вартості об’єкта приватизації, вносяться одержувачу:
РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015,
банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО 831019,
р/р  № 37310005000259.

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

Термін прийняття заяв:  17 січня   2005 р. включно за адре'
сою: 36020, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 419, тел. (0532)
56'35'55.

Аукціон буде проведено 21 січня 2005 р. за адресою:
м. Полтава, вул. Жовтнева, 43, об 11.00.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу'
вання.

Служба з організації та проведення аукціону за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Леніна 1/23, кімн. 409, тел. 56'35'55,
факс (0532) 50'15'13, Регіональне відділення ФДМУ по Полта'
вській області.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

цілісного майнового комплексу — будинку&готелю,
що знаходиться  на балансі

ВАТ  «Ланівський цукровий завод»
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс — будинок–

готель.
Місцерозташування: Полтавська область, Карлівський ра'

йон, с. Ланна, вул. Жовтнева, 9.
Балансоутримувач: ВАТ «Ланівський цукровий завод», код за

ЄДРПОУ 00372256.
Відомості про будівлю та земельну ділянку: об’єкт являє

собою одноповерхову, окремо розташовану будівлю, зага'
льною площею 354,5 м2, 1910 року побудови, а також теле'
візор «Весна», кондиціонер. Об’єкт знаходиться в задовіль'
ному стані, фундаменти стрічкові з/бетонні, стіни та перего'
родки цегляні,  перекриття дерев’яне, покрівля із азбесто'
цементних листів. Опалення центральне, водопостачання та
каналізація від зовнішніх мереж електрообладнання від зов'
нішніх джерел постачання. Земельна ділянка окремо під об’'
єкт не виділялась.

Умови продажу:
дотримуватися санітарних та екологічних норм під час екс'

плуатації об’єкта; утримувати прилеглу  територію в належ'
ному стані; утримувати в належному стані  конструктивні еле'
менти об’єкта приватизації, його привабливий зовнішній ви'
гляд; не проводити капітального ремонту, реконструкції, до'
будови, змін в архітектурі будівлі, в якій розташовано об’єкт
приватизації, без дозволу на це  Карлівської райдержадміні'
страції і погодження  таких дій з  іншими юридичними особа'
ми; забезпечити створення безпечних і нешкідливих умов пра'
ці на об’єкті під час його подальшої експлуатації; надавати про'
давцю потрібні матеріали, відомості, документи щодо вико'
нання умов  цього договору; під час ведення  виробничої дія'
льності виконувати норми, встановлені чинним законодавст'
вом України; погоджувати, у відповідності до Порядку надан'
ня державними органами приватизації згоди на  подальше від'
чуження об’єктів, придбаних покупцями державного майна за
договорами купівлі'продажу, затвердженого наказом  ФДМУ
від 30.03.01 № 500, подальше відчуження  об’єкта протягом
п’яти років з моменту підписання цього договору; у разі зміни
власника об’єкта приватизації покупець повинен покласти всі
вищевказані зобов’язання на нового власника; подальші шля'
хи використання об’єкта покупець вирішує самостійно в ме'
жах чинного законодавства; питання користування земельною
ділянкою покупцем об’єкта вирішується самостійно в межах
чинного законодавства.

Останні два роки підприємство не працює. Працівники від'
сутні.

Заборгованість  станом на  30.04.2004: дебіторська , креди'
торська відсутні.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 6 490,00 грн.
ПДВ: 1 298,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

7 788,00 грн.
Засоби платежу:  грошові  кошти юридичних та фізичних осіб.
Грошові кошти у розмірі 778,80 грн., що становить 10% по'

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

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбані об’єкти приватизації, вносяться одер'
жувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015,  банк одержувача: УДК у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.

Термін прийняття заяв до 17 січня 2005 року включно за ад'
ресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23,  кімн. 409.

Аукціон буде проведено  21 січня 2005 року за адресою:
м. Полтава,  вул. Жовтнева,43, об 11.00.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу'
вання.

Служба з організації та проведення аукціону за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Леніна 1/23, кімн. 409, тел. 56'35'55,
факс (0532) 50'15'13, Регіональне відділення ФДМУ по Полтав'
ській області. Додаткову інформацію про об’єкт продажу можна
отримати за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23,
кімн.406, тел. 7'35'98.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні спеціального автомобіля

ЗІЛ&157&К ПАРМ № 74&38 ХАД, що знаходиться на
балансі ВАТ «Харківське АТП №16327»

Назва об’єкта: спеціальний автомобіль ЗІЛ'157'К ПАРМ №
74'38 ХАД.

Адреса об’єкта: 61038, м. Харків, вул. Академіка Павлова,
88.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03115347, ВАТ «Харків'
ське АТП №16327», 61038, м. Харків, вул. Академіка Павлова,
88.

Відомості про об’єкт: спеціальний автомобіль ЗІЛ'157'К
ПАРМ № 74'38 ХАД 1965 р.в.

Вартість продажу — 12 300 грн. ПДВ — 2 460 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ – 14 760

грн. 
Умови продажу об’єкта:
умови подальшого використання визначає покупець; не

відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вар'
тості; сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться 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
відділення ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 1 476 грн., що становить 10 від'
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перера'
ховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській об'
ласті, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській обла'
сті.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення 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.
Харків, Держпром, 3'й під’їзд, 1'й поверх, к. 206, телефон для
довідок 705'18'48.

Аукціон буде проведено об 11&й годині 21 січня 2005
року в приміщенні Харківського аукціонного центру — філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.

Останній день приймання заяв — 17 січня 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташува'

ння.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні спеціального автомобіля

ЗІЛ&157&К ПАРМ № 74&39 ХАД, що знаходиться на
балансі ВАТ «Харківське АТП №16327»

Назва об’єкта: спеціальний автомобіль ЗІЛ'157'К ПАРМ
№ 74'39 ХАД.

Адреса об’єкта: 61038, м. Харків, вул. Академіка Павлова,
88.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03115347, ВАТ
«Харківське АТП №16327», 61038, м. Харків, вул. Академіка
Павлова, 88.

Відомості про об’єкт: спеціальний автомобіль ЗІЛ'157'К
ПАРМ № 74'39 ХАД 1965 р.в.

Вартість продажу — 16 680 грн. ПДВ — 3 336 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

20 016 грн. 
Умови продажу об’єкта:
умови подальшого використання визначає покупець; не

відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вар'
тості; сплатити продавцю витрати, пов’язані з підготовкою
об’єкта до приватизації.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими
коштами.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться 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 2 001,60 грн., що становить 10 від'
сотків від початкової вартості об’єкта приватизації, перера'
ховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37317000140001 в УДК у Харківській об'
ласті, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 23148337, отримувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській обла'
сті.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення 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.
Харків, Держпром, 3'й під’їзд, 1'й поверх, к. 206, телефон для
довідок  705'18'48.

Аукціон буде проведено об 11&й годині 21 січня 2005
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294&33&13

року в приміщенні Харківського аукціонного центру — філії
Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» за адресою: м. Харків, вул. Шатілова
Дача, 4.

Останній день приймання заяв — 17 січня 2005 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташу'

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні спеціального автомобіля

ЗІЛ&157&К ПАРМ  № 74&40 ХАД, що знаходиться на
балансі  ВАТ «Харківське АТП №16327»

Назва об’єкта: спеціальний автомобіль ЗІЛ'157'К ПАРМ
№ 74'40 ХАД.

Адреса об’єкта: 61038, м. Харків, вул. Академіка Павлова,
88.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03115347, ВАТ «Харків'
ське АТП №16327», 61038, м. Харків, вул. Академіка Павлова,
88.

Відомості про об’єкт: спеціальний автомобіль ЗІЛ'157'К
ПАРМ № 74'40 ХАД 1965 р.в.

Вартість продажу — 15 180 грн. ПДВ — 3 036 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

18 216 грн.
Умови продажу об’єкта:
умови подальшого використання визначає покупець; не від'

чужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вартості;
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 1 821,60 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 частини нежитлової

будівлі (52,5 м2), що перебуває на балансі
ВАТ «Кам’янець&Подільський цукровий завод»

(початкова вартість знижена на 29,9%)
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі (52,5 м2).
Адреса: Хмельницька обл., м. Кам’янець'Подільський, вул.

Ценського, 3.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ «Ка'

м’янець'Подільський цукровий завод».
Відомості про об’єкт: частина одноповерхової кам’яної бу'

дівлі загальною площею 52,5 м2. Земельна ділянка окремо не
виділена.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 8 200 (вісім
тисяч двісті гривень); ПДВ — 2 050 (дві тисячі п’ятдесят гри'
вень).

Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 10 250 (од&
на тисяча двісті п’ятдесят гривень).

Аукціон буде проведено 25 січня 2005 року об 11&й го&
дині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельни&
цькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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 1 025 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.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, т. 294&33&13

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні частини нежитлової

будівлі (пошта), що перебуває на балансі
ВАТ «Кам’янець&Подільський цукровий завод»

(початкова вартість знижена на 30%)
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі (пошта).
Адреса: Хмельницька обл., м. Кам’янець'Подільський, вул.

Ценського, 3.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ВАТ «Ка'

м’янець'Подільський цукровий завод».
Відомості про об’єкт: частина одноповерхової кам’яної бу'

дівлі загальною площею 102,0 м2. Земельна ділянка окремо не
виділена.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 19 756,80
(дев’ятнадцять тисяч сімсот п’ятдесят шість гривень вісімде'
сят коп.); ПДВ — 4 939,20 (чотири тисячі дев’ятсот тридцять
дев’ять гривень двадцять коп.).

Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 24 696
(двадцять чотири тисячі шістсот дев’яносто шість гри&
вень).

Аукціон буде проведено 25 січня 2005 року об 11&й го&
дині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельни&
цькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

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 2 469,6 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.

В інформаційному повідомленні від 15.12.04 про по'
вторний продаж на аукціоні (зі знижкою 30%) нежитло&
вої будівлі (об’єкта групи А), який знаходиться за адре'
сою: Хмельницький район, с. Іванківці, вул. Островсько'
го, 3а, абзац 8�й слід читати: «Грошові  кошти в розмірі
142,3 грн., що становить 10% від початкової ціни прода'
жу, 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». Далі за текстом.

В інформаційному повідомленні від 15.12.04 про по'
вторний продаж на аукціоні (зі знижкою 30%) нежитло&
вої будівлі (об’єкта групи А), який знаходиться за ад'
ресою: Хмельницький район, с. Черепова, вул. Центра'
льна, 51, абзац 8�й слід читати: «Грошові кошти в роз'
мірі 93 грн., що становить 10% від початкової ціни про'
дажу, перераховуються до Регіонального відділення
ФДМУ по Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
02898152, р/р № 37318002200304 в банку УДК у Хме'
льницькій області, м. Хмельницький, МФО 815013». Далі
за текстом.

ЧЕРHІВЕЦЬКА   ОБЛАСТЬ

ІHФОРМАЦІЯ
 про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — споруд теплиці (літ. А, літ. Б)

 Назва об’єкта: споруди теплиці (літ. А, літ. Б), що перебува'
ють на балансі ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод».

Адреса: 58023, м. Чернівці, вул. Прутська, 16а.
Відомості про об’єкт: споруди теплиці розташовані на те'

риторії підприємства. Споруди прибудовані до виробничої бу'
дівлі та складаються зі споруди теплиці (літ. А) площею 86,1
м2 і споруди теплиці (літ. Б) площею 1 301,8 м2. Рік забудови
—1982.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
відведена. Питання приватизації (оренди) земельної ділянки
вирішується за ініціативою покупця після укладання договору
купівлі'продажу об’єкта.

Призначення об’єкта: вирощування городніх культур.
 Вартість продажу без ПДВ —14 053,00 грн., ПДВ — 2 810,60

грн.
 Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

16 863,60 грн.
 Грошові кошти в розмірі 1 686,36 грн., що становить 10%

від початкової вартості об’єкта приватизації, та реєстрацій'
ний внесок для реєстрації заявника як учасника аукціону, в
розмірі 17,00 грн., вносяться на р/р № 37310501800001 Ре'
гіонального відділення Фонду державного майна України по
Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейства 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 за адресою: м. Че&
рнівці, 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.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІHФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної
власності — розбірної споруди магазину

 Назва об’єкта: розбірна споруда магазину, що перебуває на
балансі ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод».

Адреса: 58023, м. Чернівці, вул. Прутська, 16а.
Відомості про об’єкт: споруда магазину розташована на те'

риторії підприємства в оточенні виробничих будівель і спо'
руд. Загальна площа споруди магазину 98,5 м2, яка склада'
ється з 2 частин: металевого павільйону на фундаменті та це'
гляної прибудови з допоміжними приміщеннями. Рік забудо'
ви —1982.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
відведена. Питання приватизації (оренди) земельної ділянки
вирішується за ініціативою покупця після укладання договору
купівлі'продажу об’єкта.

Призначення об’єкта: забезпечення працівників заводу про'
дуктовими товарами.

Вартість продажу без ПДВ — 8 560,00 грн., ПДВ —1 712,00
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
10 272,00 грн.

 Грошові кошти в розмірі 1 027,20 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, та реєстрацій'
ний внесок для реєстрації заявника як учасника аукціону, в
розмірі 17,00 грн., вносяться на р/р № 37310501800001 Ре'
гіонального відділення Фонду державного майна України по
Чернівецькій області в Управлінні Державного казначейства 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 за адресою: м. Че&
рнівці, 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.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІHФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної

власності — споруди оранжереї
Назва об’єкта: споруда оранжереї, що перебуває на

балансі ЗАТ «Чернівецький машинобудівний завод».
Адреса: 58023, м. Чернівці, вул. Прутська, 16.
Відомості про об’єкт: споруда оранжереї розташована на

території підприємства, складається з 3 частин, кожна з
яких являє собою металевий каркас, зварений з відходів ву'
глецевої труби розмірами 36 х 5,6 м, загальною площею
604,8 м2. Споруда із землею фундаментом не пов’язана,
труби каркасу заглиблені у ґрунт на 0,2 м. Рік спорудження
— 1974.

Відомості про земельну ділянку:споруда не пов’язана фун'
даментом із землею. Питання приватизації (оренди) земель'
ної ділянки вирішується за ініціативою покупця після укладан'
ня договору купівлі'продажу об’єкта.

Призначення об’єкта: вирощування рослин на площі ґрунту,
який захищений від зовнішнього середовища.

Вартість продажу без ПДВ — 1 072,00 грн., ПДВ — 214,40
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 286,40 грн.

 Грошові кошти в розмірі 128,64 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, та реєстраційний
внесок для реєстрації заявника як учасника аукціону, в розмі'
рі 17,00 грн. вносяться на р/р № 37310501800001 Регіональ'
ного відділення Фонду державного майна України по Черні'
вецькій області в Управлінні Державного казначейства у Чер'
нівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код
21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37180501900001 Регіонального відділен'
ня 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 за адресою: м. Че&
рнівці, 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.

ГРУПА Ж

Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Цибулівський цукро'

вий завод», за адресою: 19111, Монастирищенський район,
смт Цибулів, вул. Леніна, 1а. Приватизовано юридичною осо'
бою за 35 464,80 грн., у т. ч. ПДВ — 5 910,80 грн.

Підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Їдальня, що знаходиться на балансі ВАТ «Вовчанська взуттє'

ва фабрика», за адресою: м. Вовчанськ, вул. Орлова, 73.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Дитячий оздоровчий табір «Південний», що знаходиться на

балансі ВАТ «Південний гірничо'збагачувальний комбінат», за
адресою: Скадовський район, с. Красне.

Пропонуються до продажу

ДОНЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за некомерційним конкурсом

об’єкта комунальної власності — цілісного майнового
комплексу Макіївської міської друкарні

Код за ЄДРПОУ: 02470081.
Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс Макіївської мі'

ської друкарні.
Адреса: 86100, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Донецька,

79.
Призначення об’єкта: випуск поліграфічної продукції (блан'

ків).
Обсяг та основа номенклатура продукції (робіт, послуг) — ви'

пущено бланків за 2002 р. на 217,0 тис. грн.; за 2003 р. — на
212,3 тис. грн.; за 7 місяців 2004 р. — на 103,5 тис. грн.

Основні показники діяльності: баланс активів і пасивів —
467,2 тис. грн., кредиторська заборгованість станом на
31.07.04 — 12,7 тис. грн.; дебіторська заборгованість  станом
на 31.07.04 — 8,8 тис. грн.; з 01.01.2002 до 31.07.2004 підпри'
ємством одержано збитків на 159,7 тис. грн.; рентабель'
ність — 0.

Кількість робочих місць — 18.
Відомості про земельну ділянку — площа земельної 0,4391

га.
Відомості про будівлі та споруди: будівля друкарні трипове'

рхова цегляна 1970 року побудови з загальною площею примі'
щень 2 533,4 м2, у тому числі площа підвалу — 237,2 м2; три
сараї, прибудовані до основної будівлі, площами 51,0 м2, 20,7
м2, 61,2 м2; склад площею 259,2 м2;  склад площею 89,6 м2; аль'
танка площею 8,0 м2; склад площею 11,7 м2; окремо розташо'
ваний підвал площею 27,8 м2; огорожа.

Початкова ціна продажу об’єкта: 626 500 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності підприємства; новий вла'

сник стає правонаступником усіх прав та обов’язків  підпри'
ємства; забороняється звільнення працівників з ініціативи
нового власника протягом 6 місяців з моменту набуття пра'
ва власності; новий власник зобов’язаний погасити забор'
гованість по заробітній платі протягом 90 днів з моменту на'
буття права власності; за можливості створення нових ро'
бочих місць; створення безпечних та нешкідливих умов пра'
ці; утримання об’єкта у належному санітарно'технічному  ста'
ні; здійснення програм технічного переозброєння виробни'
цтва, впровадження прогресивних технологій; забезпечен'
ня упорядкування території об’єкта та прилеглої до нього те'
риторії; здійснення заходів щодо захисту навколишнього
природного середовища, дотримання екологічних норм чи
досягнення найкращих наслідків експлуатації об’єкта; питан'
ня землекористування покупець вирішує самостійно з міс'
цевими органами самоврядування згідно з чинним законо'
давством; об’єкт приватизації відчужується або здається в
оренду з додержанням умов, на яких він був придбаний;  за'
явники, зареєстровані як учасники конкурсу, подають бізнес'
плани до конкурсної комісії протягом 30 хвилин з моменту
початку її роботи.

Реєстраційний збір у розмірі 17 грн. та кошти під час розра'
хунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться в банк Управ'
ління Державного казначейства в Донецькій області на р/р №
37184103800001, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, оде'
ржувач — Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 62 650 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на раху'
нок № 37313008000034 в банк Управління Державного казна'
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чейства в Донецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ
13511245, одержувач — Регіональне відділення Фонду держа'
вного майна України по Донецькій області.

Прийняття заяв закінчується за сім днів до проведення кон'
курсу. Заяви на участь в конкурсі приймаються за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, кімн. 522, Регіональне від'
ділення Фонду держмайна України по Донецькій області.

Конкурс буде проведено на 51&й день після публікації
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 97, кімната
111, Регіональне відділення Фонду держмайна України по
Донецькій області.

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

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

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні  бази відпочинку

Назва об’єкта: база відпочинку «Восход», що знаходиться на
балансі ВАТ «Алчевський металургійний комбінат».

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05441447.
Адреса: 94000, Перевальський р'н, с'ще Карпати, урочище

Плоська балка, 1.
Призначення об’єкта: організація відпочинку.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля спального кор'

пусу загальною площею 541 м2, одноповерхова будівля буфе'
ту — 52,3 м2, одноповерхова будівля для схову інвентарю —
18,6 м2, одноповерхова будівля для схову продуктів — 17,4 м2,
одноповерхова будівля для розваг та масового благоустрою
— 128,1 м2, навіс, огорожа, замощення, зливний колодязь.

Земельна ділянка окремо не виділена. Питання землекори'
стування покупець вирішує самостійно.

Вартість об’єкта без ПДВ — 22 373 грн., ПДВ — 4 474,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ — 26 847,60

грн.
Умови продажу:
збереження призначення об’єкта; утримання об’єкта та при'

леглої території в належному санітарно'технічному стані; змі'
на та реконструкція систем тепло, водо' та енергопостачання
за згодою з експлуатаційними організаціями; об’єкт не підля'
гає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та фі'
зичним особам без збереження зобов’язань, на яких його бу'
ло придбано; покупець відшкодовує витрати, пов’язані з під'
готовкою об’єкта до приватизації; переможець  аукціону, який
відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання
договору купівлі'продажу об’єкта, сплачує продавцю неустойку
в розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу об’єкта на аук'
ціоні.

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

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37183506900001, грошові кошти у розмірі 10 відсо'
тків початкової ціни (2 685 грн.) вносяться на р/р №
37316006000535 в УДК у Луганській області, МФО 804013, код
13398493, одержувач — Регіональне відділення ФДМУ по Лу'
ганській області.

Термін прийняття заяв — протягом 47 днів з дня опубліку'
вання цієї інформації.

Аукціон буде проведено через 50 днів з 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 ФДМУ по Луганській області за адресою: м. Лу'
ганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, каб. 201, тел. 58'53'39.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні із зменшенням початкової

вартості на 30% — їдальні
Назва об’єкта: їдальня.
Адреса: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Вигнанська, 1.
Характеристика об’єкта: їдальня являє собою двоповерхову

будівлю загальною площею 236,7 м2, окремо стоячий підвал
площею 55,2 м2 та три основних засоби: сковорода електрич'
на, прилавок «Мармит», холодильник ШХ'080'М.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Профіль об’єкта: громадське харчування.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт прива'

тизації: ВАТ «Чортківська кондитерська фабрика».
Код за ЗКПО юридичної особи: 382237.
Юридична адреса підприємства: Тернопільська обл., м. Чо'

ртків, вул. Вигнанська, 1.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ становить 18 219,60 грн.

(вісімнадцять тисяч двісті дев’ятнадцять гривень 60 коп.), ПДВ
— 3 643,92 грн. (три тисячі шістсот сорок три гривні 92 коп.)

Початкова вартість продажу з ПДВ — 21 863,52 грн.
(двадцять одна тисяча вісімсот шістдесят три гривні 52
коп.)

Умови продажу:
без збереження профілю об’єкта; утримання об’єкта і при'

леглої території в належному санітарно'технічному стані; пи'
тання земельних відносин покупець вирішує самостійно відпо'
відно до чинного законодавства; об’єкт приватизації відчужу'
ється або здається в оренду з додержанням умов, на яких він
був придбаний; покупець відшкодовує витрати на виготовлен'

ня технічної документації та незалежної оцінки; у випадку від'
мови покупця від підписання протоколу аукціону сплачені гро'
шові кошти в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому
не повертаються. Учасник аукціону позбавляється права на по'
дальшу участь в цьому аукціоні; у випадку відмови покупця від
підписання договору купівлі'продажу сплачені грошові кошти
в розмірі 10% від початкової вартості об’єкта йому не поверта'
ються.

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

Грошові кошти в розмірі 2 186,35 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, вносяться: одержувач коштів — Ре'
гіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області МФО
838012, код за ЄДРПОУ 14037372.

Термін прийняття заяв закінчується за 3 дні до проведення
аукціону.

Аукціон буде проведено через  50 днів після опубліку&
вання даної інформації в газеті «Відомості приватизації»
об 11.00, за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11,
тел. 25&39&88.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Тернопільська
обл., м. Чортків, вул. Вигнанська, 1.

Служба з організації та проведення аукціону Регіональне від'
ділення Фонду державного майна України по Тернопільській об'
ласті, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. 25'39'88.

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні майна спортивно&оздоровчого

комплексу, що не увійшло до статутного фонду
ТОВ «Проектно&конструкторське бюро автоматизованих

систем управління»
Назва об’єкта: майно спортивно'оздоровчого комплексу.
Адреса: Хмельницька обл., м. Кам’янець'Подільський, вул.

Грушевського, 46.
Підприємство, на балансі якого знаходиться об’єкт: ТОВ

«Проектно'конструкторське бюро автоматизованих систем
управління».

Призначення об’єкта: для спортивно'оздоровчого викорис'
тання.

Відомості про об’єкт: майно спортивно'оздоровчого компле'
ксу: лава для преса, лава і парта для біцепсу, бенч (силова ла'
ва із стійками під штангу), гриф для штанги хромований, диски
для штанги, вагою по 5 кг — 15 шт., гантелі ручні (пара), вагою
по 4,0 кг, гриф для штанги спеціальний для тріцепса, вертика'
льний силовий тренажер (шведська стінка). Обладнання було
в експлуатації, знаходиться в доброму стані, потребує деякого
ремонту.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 1 193,44 (од'
на тисяча сто дев’яносто три гривні 44 коп). Сума ПДВ —238,68
(двісті тридцять вісім гривень 68 коп.)

Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 1 432,12
(одна тисяча чотириста тридцять дві гривні 12 коп.)

Аукціон буде проведено 15 лютого 2005 року об 11&й
годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75 в
приміщенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельни&
цькій області.

Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати проведення
аукціону.

Реєстраційний внесок (17 грн.) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок Регіо'
нального відділення ФМДУ 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 143 грн. 21 коп., 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
знаходження.

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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НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ГРУПА Д

Підлягає приватизації шляхом викупу

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Лікувально'діагностичний і лабораторний комплекс, що зна'

ходиться на балансі ДП «Український науково'дослідний інсти'
тут морської медицини», за адресою: м. Одеса, вул. Суднобу'
дівна, 1.

Приватизовано шляхом
продажу на аукціоні

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Невстановлене устаткування, придбане для ОНБ — комплекс

з перероблення та забою птиці, яке знаходиться на балансі ВАТ

«Родніки», за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський
р'н, с. Весняне, у складі: комплект обладнання під забій птиці
К7'ФЦЛ'6/41'01; апарат електроглушіння птиці Р3'ФЭО; ма'
шина для забою В2'ФЦ2Л'6/4; лічильник птиці В2'ФЦЛ'6/66
(2 шт.); ванна К7'ФЦЛ'6/5'01; машина для очистки пір’я
К7'ФЦЛ/7 (3 шт.); машина обільноочисна К7'ФЦЛ/6 (3 шт.);
машина для відрізання голів В2'ФЦЛ'6/16; подрібнювач
К7'ФЦЛ'6/39 (2 шт.); машина В2'ФЦЛ'6/9; пристрій для
саноброблення конвеєру К7ФО2'Л/6; агрегат насосний
В2'ФЦ2'Л/38; жолоб; транспортер ФЦЛ'6/41'01; конвеєр
К7'ФЦЛ'6/41'02; жолоб потрошіння В2'ФЦЛ'6/13; подрібню'
вач В2'Ф'001/3; насос В2'ФЦЛ'6/67 (3 шт.); машина Я6'ФРШ;
конвеєр охолодження К7'ФЦЛ'6/41'16; камера зрошення
Р3'ФО2'Ц'3/1; пристрій для мийки тушок Р3'ФО2'Ц'3/2;
охолоджувач тельбухів В2'ФЦЛ'6/11 (3 шт.); холодильник
ХРК'3/8 (2 шт.); елеватор ведучий (3 шт.); елеватор водостру'
мний (4 шт.); паропідігрівач (2 шт.); підйомник К6'ФП'23'1; стрі'
чка транспортерна (35 м); возик Т'058 (8 шт.); ваги ВП20'12;
конвеєр К6'ФЦЛ'6/41'01; транспортер для гною; транспортер
АВМ'1,5; вивідна камера (2 шт.); котел КСТ'16; водонагрівач;
електроводонагрівач САХ 400; блок пальний ГБФ'045 (3 шт.);
блок пальний; черв’як; верстат УМ'80; верстат ИТР 100, авто'
клав. Приватизовано фізичною особою за 8 456 грн., у т. ч. ПДВ
— 1 409,33 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Школа на 366 учнівських місць, що знаходилась на балансі

СТОВ «Україна», за адресою: Одеська обл., Біляївський район,
с. Градениці. Приватизовано фізичною особою за 4 270,00 грн.,
у т. ч. ПДВ — 711,66 грн.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Майстерні СПТУ'10, що знаходяться на балансі Управління

капітального будівництва Тернопільської облдержадміністра'
ції, за адресою: м. Тернопіль, вул. Дорошенка (до переймену'
вання вул. Комунальників). Приватизовано фізичною особою
за 70 000,00 грн., у т. ч. ПДВ — 11 666,67 грн.

В інформаційному повідомленні Регіонального відді'
лення ФДМУ по Харківській області («Відомості прива'
тизації» від 01.12.04 № 47) що прийняття рішення про
приватизацію шляхом викупу об’єктів незавершеного
будівництва, що знаходяться на балансі селянського
(фермерського) господарства «Альфа», адресу об’єктів
слід читати:

«Пилорама за адресою: Харківська обл., Золочівський
р'н, с. Одноробівка, вул. Тіткова, 40;

зерносховище за адресою: Харківська обл., Золочів'
ський р'н, с. Одноробівка, вул. Тіткова, 121».

Пропонуються до продажу

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

районної ветеринарної  станції з лабораторією
обласного управління ветеринарної медицини

Назва об’єкта: районна ветеринарна станція з лабораторі'
єю обласного управління ветеринарної медицини.

Адреса об’єкта: Вінницька область, смт Тиврів.
До складу об’єкта входять: головний корпус райветстан�

ції з лабораторією за ГП №1 — 2'поверхова цегляна будівля
в плані 36х12 м з підвальним приміщенням. Виконані фунда'
менти зі збірних залізобетонних подушок і збірних бетонних
блоків з частковим заповненням бутовим каменем, стіни під'
вального приміщення виконані зі збірних стінових блоків,  під'
вал перекритий збірними залізобетонними пустотними пли'
тами, зовнішні і внутрішні капітальні стіни першого поверху
з червоної цегли. На другому поверсі виконані дві торцові зо'
внішні стіни   і стіна по головному фасаду до рівня переми'
чок. Зі сторони подвір’я зовнішня стіна виконана на висоту
до 1 м. Над першим поверхом виконано перекриття зі збір'
них залізобетонних пустотних плит повністю, за виключен'
ням чотирьох плит. З торця будівлі виконаний вхід у підваль'
не приміщення зі збірних бетонних блоків без верхнього по'
криття входу. Виконані по будівлі внутрішні перегородки по'
вністю розібрані і зруйновані. Зовнішні і внутрішні капітальні
стіни частково зруйновані, з часом і від дії атмосферних явищ
прийшли в непридатність, перебувають в аварійному стані і
в подальшому потребують відповідного заключення на пред'
мет їх несучої здатності. Ніякі інші роботи по будівлі  не ви'
конувались.

Гараж на 5 автомашин за ГП № 2 — одноповерхова будівля
розмірами в плані 23х15 м. Виконані фундаменти зі збірних бе'
тонних блоків з частковим заповнення бутовим каменем, зов'
нішні стіни з червоної цегли з трьох сторін і внутрішня капіталь'
на стіна до рівня покриття, зовнішня стіна зі сторони головного
фасаду не виконувалась, внутрішня капітальна стіна і зовнішня
стіна зі сторони подвір’я частково розібрана. Ніякі інші роботи
по будівлі  не виконувались.

Допоміжний корпус райветстанції за ГП № 3 — цегляна буді'
вля розмірами в плані 18х9 м. Виконані фундаменти зі збірних
бетонних блоків з частковим заповненням бутовим каменем,
три зовнішні стіни з червоної цегли до рівня покриття, зовніш'
ня капітальна стіна по осі 1 і дві внутрішні капітальні стіни не
виконувались. Третя внутрішня капітальна стіна була виконана
орієнтовно до 1 м. Зовнішня сторона зі сторони подвір’я і вну'
трішня капітальна стіна частково розібрані. Ніякі інші роботи
по будівлі не виконувались.
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Зовнішні мережі енергозабезпечення, вертикальне плану'
вання, благоустрій, дороги і тротуари та інші роботи по об’єкту
не виконувались.

Будівельний майданчик районної ветеринарної станції з ла'
бораторією розташований поблизу автошляху Вінниця—
Шаргород.

Ступінь будівельної готовності на момент обстеження ста�
новить до 27%.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 87 859,00 грн., ПДВ —
17 571,80 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
105 430,80 грн.

Умови продажу:
завершити будівництво об’єкта протягом 5 років зі зміною

первісного призначення; забороняється відчуження об’єкта та
земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до моме'
нту завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію;
забезпечити вимоги техніки безпеки, екологічної безпеки, охо'
рони навколишнього природного середовища під час добудо'
ви та подальшого введення об’єкта в експлуатацію.

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

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 10 543,08 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 аукціону.

Аукціон відбудеться через 30 днів від дня опубліку&
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
за  адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (вінницька фі&
лія ДАК «Національна мережа аукціонних центрів») 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 16.00.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

4&квартирного житлового будинку
Назва об’єкта: 4'квартирний житловий будинок, що знахо'

диться на балансі ВАТ «Автобусний парк».
Адреса об’єкта: м. Вінниця, вул. Федорова, 3.
Відомості про об’єкт: 4'квартирний житловий будинок —

2'поверхова цегляна будівля на чотири 3'кімнатних квартири з
підвальним приміщенням для кожної квартири.

Виконано фундаменти зі збірних з/б подушок і стіни під'
валу зі збірних бетонних  стінових  блоків, по яких покладено
монолітний з/б пояс, а потім виконано зовнішні і внутрішні
цегляні стіни з червоної цегли з заповненням пиленими бло'
ками вапняного каменя. На торцових зовнішніх стінах вико'
нані фронтони з червоної цегли. Перекриття І поверху і по'
криття над ІІ поверхом виконо зі збірних пустотних плит. Для
входу  на ІІ поверх з кожної сторони змонтовані східцеві схо'
ди. Стан внутрішніх міжкімнатних перегородок такий: стіни
санвузлів і приміщень кухні, які  були виконані з червоної це'
гли, практично повністю розібрані і зруйновані. Розібрані ча'
стково і внутрішні стіни між квартирами. Виконана підсипка
під підлогу з керамзитового гравію відсутня. Дах двоскатний,
шиферний, по дерев’яній кроквяній системі з дерев’яною об'
решіткою.

Підвал виконано на 4 господарських приміщення з окреми'
ми входами з двох торців будівлі. Підвальне приміщення на
І поверсі перекрито збірними з/б пустотними плитами. Стіни
входів в підвальне приміщення виконані з червоної цегли і пе'
рекриті над входами збірною залізобетонною плитою, з однієї
сторони плита покриття над входом відсутня. Цегляна кладка
над входами частково розібрана, замочена і під дією атмосфе'
рних явищ руйнується. У підвальне приміщення з двох сторін
виконані східцеві сходи з набірних з/б сходинок. Сходинки ча'
стково розібрані і відсутні. Внутрішні капітальні стіни підвалу
виконані зі збірних стінових блоків. Перегородки господарсь'
ких підвальних приміщень виконані з пиляних блоків вапняно'
го каменю.

Зі сторони вулиці Федорова до об’єкта виконаний під’їзд з
щебневого покриття. Ніякі інші роботи по об’єкту не виконува'
лись.

Ступінь будівельної готовності на момент обстеження ста�
новить до 40%.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 126 693,00 грн., ПДВ
— 25 338,60 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
152 031,60 грн.

Умови продажу:
завершення будівництва об’єкта протягом 5 років за пер'

вісним призначенням; забороняється відчуження об’єкта та
земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до мо'

менту завершення будівництва і введення об’єкта в експлу'
атацію; забезпечення вимог техніки безпеки, екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища
під час добудови та подальшого введення об’єкта в експлу'
атацію.

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

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 15 203,16 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 аукціону.

Аукціон відбудеться через 30 днів від дня опубліку&
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 (вінницька фі&
лія ДАК «Національна мережа аукціонних центрів») 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 16.00.

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні міської автоматичної

телефонної станції
Назва об’єкта: міська автоматична телефонна станція, що пе'

ребуває на балансі Управління капітального будівництва обла'
сної державної адміністрації.

Адреса: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. К. Мар'
кса.

Код за ЗКПО, адреса підприємства'балансоутримувача:
04011940, УКБ ОДА м. Житомир, майдан Рад, 12.

Призначення об’єкта: послуги телефонного зв’язку.
Склад основних об’єктів: одноповерхова каркасна будів'

ля на п’ять прольотів із зовнішніми несущими стінами. Кар'
кас будівлі складається з залізобетонних елементів. Три про'
льоти будівлі перекриті залізобетонними плитами перекрит'
тя. Фундамент стовпчатий, укладені залізобетонні фундаме'
нтні балки. Зовнішні стіни зведені з керамічної цегли. Вна'
слідок дії атмосферних явищ кладка стін руйнується. Част'
ково виконані двірні та віконні прорізи. Над дверними отво'
рами встановлені козирки. Інженерні мережі відсутні. Бла'
гоустрій території не виконувався. Будівельний майданчик
не огороджений та не охороняється, на консервації об’єкт
не знаходиться.

Будівництво здійснювалось протягом  1993—1997 років.
Ступінь будівельної готовності:  50,0%.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка 0,0748 га.

Питання придбання чи оренди земельної ділянки, відведеної
під забудову об’єкта незавершеного будівництва, покупець ви'
рішує з органами місцевого самоврядування після набуття ним
права власності на об’єкт приватизації.

Вартість продажу без ПДВ: 14 564,61 грн.
ПДВ — 20%: 2 912,93 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 17 477,54 грн.
 Умови продажу:
завершення будівництва протягом 5 років; без збереження

первісного призначення; заборона продажу об’єкта незавер'
шеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташова'
ний цей об’єкт, до моменту завершення будівництва, введен'
ня його в експлуатацію та до здійснення покупцем повних роз'
рахунків за придбаний об’єкт; забезпечення дотримання ви'
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в екс'
плуатацію об’єкта приватизації.

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

та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомир'
ській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 1 748 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховується на рахунок оде'
ржувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код
13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах. №
37314013000010, МФО 811039.

Аукціон буде проведено 4 лютого  2005 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий
зал.

Кінцевий термін прийняття заяв — 31 січня 2005 року до
18.00.

Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адре'
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22'76'68.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні 8&квартирного житлового

будинку, що перебуває на балансі відділу державної
служби охорони при МВСУ в Житомирській області

Назва об’єкта: 8'квартирний житловий будинок, що перебу'
ває на балансі відділу державної служби охорони при МВСУ в
Житомирській області.

Адреса: 11600, Житомирська обл., м. Малин, вул. Дорошок,
35.

Код за ЗКПО, адреса підприємства'балансоутримувача:
08596877, відділ державної служби охорони при МВС України
в Житомирській області, 10014, м. Житомир, пров. Львівський,
4а.

Призначення об’єкта: житловий будинок.
Склад основних об’єктів: триповерховий житловий будинок,

за проектом перший поверх відведений під адмінприміщення.
Кладка стін виконана з силікатної цегли. Внутрішні стіни та пе'
регородки зведені з силікатної та частково керамічної цегли.
Перекриття поверхів виконане залізобетонними панелями пе'
рекриття. Встановлені сходові марші на другий поверх та час'
тково на третій. Покрівля будинку з азбестоцементних хвильо'
вих листів. Благоустрій території не виконувався. Будівельний
майданчик не огороджений та не охороняється, на консервації
об’єкт не знаходиться.

Будівництво здійснювалось протягом 1997—2000 років.
Ступінь будівельної готовності: 35%.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка 0,454 га.

Питання придбання чи оренди земельної ділянки, відведеної
під забудову об’єкта незавершеного будівництва, покупець ви'
рішує з органами місцевого самоврядування після набуття ним
права власності на об’єкт приватизації.

Вартість продажу без ПДВ: 280 127 грн.
ПДВ — 20%: 56 026 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 336 153 грн.
 Умови продажу:
завершення будівництва протягом 5 років; без збереження

первісного призначення; заборона продажу об’єкта незавер'
шеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташова'
ний цей об’єкт, до моменту завершення будівництва, введен'
ня його в експлуатацію та до здійснення покупцем повних роз'
рахунків за придбаний об’єкт; забезпечення дотримання ви'
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в екс'
плуатацію об’єкта приватизації.

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

та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомир'
ській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 33 616 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховується на рахунок оде'
ржувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код
13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах. №
37314013000010, МФО 811039.

Аукціон буде проведено 4 лютого 2005 року об 11.00 за
адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.

Кінцевий термін прийняття заяв  —  31 січня  2005 року до
18.00.

Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адре'
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22'76'68.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні 8&квартирного житлового

будинку, що перебуває на балансі ДП ПМК&158
ВАТ «Житомирводбуд»

Назва об’єкта: 8'квартирний житловий будинок, що перебу'
ває на балансі дочірнього підприємства ПМК'158 ВАТ «Жито'
мирводбуд».

Адреса: 11600, Житомирська обл., м. Малин, вул. Українсь'
ких повстанців.

Код за ЗКПО, адреса підприємства'балансоутримувача:
01036833, дочірнє підприємство ПМК'158 ВАТ «Житомирвод'
буд», 11600, Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських по'
встанців, 40.

Призначення об’єкта: житловий будинок.
Склад основних об’єктів: двоповерховий житловий будинок

з підвальним приміщенням на два під’їзди. Кладка стін першо'
го поверху  виконана з керамічної цегли, частково зведені тор'
цеві стіни другого поверху з силікатної цегли. Повністю пере'
критий підвал та перший поверх залізобетонними панелями пе'
рекриття. Встановлені сходові марші на другий поверх. Над вхі'
дними дверима встановлені козирки. Внаслідок атмосферних
явищ кладка стін руйнується. Благоустрій території не викону'
вався. Будівельний майданчик не огороджений та не охороня'
ється, на консервації об’єкт не знаходиться.

Будівництво здійснювалось протягом 1991—1992 років.
Ступінь будівельної готовності: 43%.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка 0,9 га. Пи'

тання придбання чи оренди земельної ділянки, відведеної під
забудову об’єкта незавершеного будівництва, покупець вирі'
шує з органами місцевого самоврядування після набуття ним
права власності на об’єкт приватизації.

Вартість продажу без ПДВ: 0,89 грн.
ПДВ — 20%: 0,18 грн.
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Початкова вартість продажу з ПДВ: 1,07 грн.
 Умови продажу:
завершення будівництва протягом 5 років; без збереження

первісного призначення; заборона продажу об’єкта незавер'
шеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташова'
ний цей об’єкт, до моменту завершення будівництва, введен'
ня його в експлуатацію та до здійснення покупцем повних роз'
рахунків за придбаний об’єкт; забезпечення дотримання ви'
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в екс'
плуатацію об’єкта приватизації.

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

та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомир'
ській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі  1 грн., перераховується на рахунок
одержувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код
13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах. №
37314013000010, МФО 811039.

Аукціон буде проведено 4 лютого 2005 року об 11.00 за
адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.

Кінцевий термін прийняття заяв — 31 січня 2005 року до
18.00.

Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адре'
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22'76'68.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про  продаж на аукціоні  торговельного центру

Назва об’єкта: торговельний центр, що перебуває на балан'
сі Бердичівського районного споживчого товариства.

Адреса: 13360, Житомирська обл., Бердичівський район, с.
Озадівка.

Код за ЗКПО, адреса підприємства'балансоутримувача:
01749697, Бердичівське районне споживче товариство, 13300,
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Ватутіна, 8.

Призначення об’єкта: роздрібна торгівля.
Склад основних об’єктів: будівля торговельного центру

складається з двоповерхової та одноповерхової частин. Кла'
дка стін виконана з силікатної цегли. Будівля перекрита залі'
зобетонними плитами перекриття. Покрівля виконана з хви'
льових азбестоцементних листів. Внутрішні стіни та перего'
родки частково розібрані. Частково зроблена штукатурка стін
та перегородок, яка на даний час потребує ремонту. Підлога
виконана з бетону та мармурової крошки. Встановлені схо'
дові марші. Внаслідок атмосферних явищ кладка стін руйнує'
ться. Овочесховище: стіни зведені з бетонних фундаментних
блоків та силікатної цегли, перекриття виконане зі збірних за'
лізобетонних панелей. Розпочаті роботи по спорудженню те'
плотраси, в траншеях укладені лотки. Інженерні мережі відсу'
тні. Благоустрій території не виконувався. Будівельний май'
данчик не огороджений та не охороняється, на консервації
об’єкт не знаходиться.

Будівництво здійснювалось протягом  1991—1997 років.
Ступінь будівельної готовності :  дані відсутні.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка 0,132 га.

Питання придбання чи оренди земельної ділянки, відведеної
під забудову об’єкта незавершеного будівництва, покупець ви'
рішує з органами місцевого самоврядування після набуття ним
права власності на об’єкт приватизації.

Вартість продажу без ПДВ: 13 300 грн.
ПДВ — 20%: 2 660 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 15 960 грн.
 Умови продажу:
завершення будівництва протягом 5 років; без збереження

первісного призначення; заборона продажу об’єкта незавер'
шеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташова'
ний цей об’єкт, до моменту завершення будівництва, введен'
ня його в експлуатацію та до здійснення покупцем повних роз'
рахунків за придбаний об’єкт; забезпечення дотримання ви'
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в екс'
плуатацію об’єкта приватизації.

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

та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомир'
ській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 1 596 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховується на рахунок оде'
ржувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код
13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах. №
37314013000010,  МФО 811039.

Аукціон буде проведено 4 лютого  2005 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.

Кінцевий термін прийняття заяв — 31 січня 2005 року до
18.00.

Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адре'
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22'76'68.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні цегельного заводу

в с. Терехове Бердичівського району
Назва об’єкта: цегельний завод, що перебуває на балансі

СТОВ «Терехівське».
Адреса: 13375, Житомирська область, Бердичівський  район,

с. Терехове.
Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства'балансоутримувача:

30825191, СТОВ «Терехівське», 13375, Житомирська область,
Бердичівський район, с. Терехове.

Призначення об’єкта: виробництво цегли 13,5 млн шт. за змі'
ну.

Склад основних об’єктів: склад об’єктів, по яких розпочато
будівництво: адміністративно'побутовий корпус: триповерхо'
ва будівля зі стінами з силікатної цегли, з/б сходові марші —
100%, штукатурка пошкоджена, м’яка покрівля з руберойду.
Головний корпус: повнокаркасна будівля зі стінами з навісних
панелей, фундаменти під колони — 100%, залізобетонні ко'
лони приблизно на 70%, змонтовані залізобетонні ферми та
з/б плити покриття по з/б фермах в обсязі близько 60%, ста'
леві конструкції ліхтарів для освітлення головного корпусу
встановлені приблизно на 50%, виконані фундаменти під опа'
лювальну піч. У головному корпусі розташоване приміщення
трансформаторної підстанції, фундаменти якої виконані у по'
вному обсязі, кладка стін з керамічної цегли виконана на ви'
соту першого поверху та на половину висоти другого повер'
ху. По насосній станції: стіни з керамічної цегли з облицюван'
ням силікатною частково зруйновані, плити покриття наполо'
вину демонтовані. Об’єкт не огороджений та не охороняєть'
ся. На будівельному майданчику знаходяться матеріали, не
використані для будівництва — залізобетонні ферми у кілько'
сті 8 штук.

Будівництво здійснювалось протягом 1992—1996 років.
Ступінь будівельної готовності:  55%.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка 5,0 га. Пи'

тання придбання чи оренди земельної ділянки, відведеної під
забудову об’єкта незавершеного будівництва, покупець вирі'
шує з органами місцевого самоврядування після набуття ним
права власності на об’єкт приватизації.

Вартість продажу без ПДВ: 137 314 грн.
ПДВ — 20 %: 27 462,8 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 164 776,8 грн.
Умови продажу:
завершення будівництва протягом 5 років; збереження пер'

вісного призначення; заборона продажу об’єкта незаверше'
ного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, до моменту завершення будівництва, введення йо'
го в експлуатацію та до здійснення покупцем повних розраху'
нків за придбаний об’єкт; забезпечення дотримання вимог еко'
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середо'
вища під час добудови та подальшого введення в експлуата'
цію об’єкта приватизації; покупець зобов’язаний сплатити про'
давцю витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватиза'
ції.

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

та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомир'
ській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 16 478 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок оде'
ржувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код
13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах. №
37314013000010, МФО 811039.

Аукціон буде проведено 4 лютого 2005 року об 11.00 за
адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.

Кінцевий термін прийняття заяв — 31 січня  2005 року до
18.00.

Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адре'
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22'76'68.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про  повторний продаж на аукціоні дитсадка&ясел

у смт Володарськ&Волинський
Назва об’єкта: дитсадок'ясла, що перебуває на балансі

Управління капітального будівництва обласної  державної ад'
міністрації.

Адреса: 12100, Житомирська обл., смт Володарськ'
Волинський, вул. Щорса.

Код за ЗКПО, адреса підприємства'балансоутримувача:
04011940, Управління капітального будівництва обласної дер'
жавної адміністрації, м. Житомир, майдан Рад, 12.

Призначення об’єкта: дошкільне виховання.
Склад основних об’єктів: до складу об’єкта входять: будів'

ля дитсадка'ясел, овочесховище, трансформаторна підста'
нція. По будівлі дитсадка'ясел виконані будівельно'монтажні
роботи: двоповерхова з силікатної цегли будівля з підваль'
ним приміщенням під усією забудовою. Внутрішні стіни та пе'
регородки виконані з силікатної та глиняної цегли — частково
розібрані. Перекриття та покриття будівлі виконані зі збірних
залізобетонних панелей, стики між панелями не зашпарова'
ні. Вхід до підвального приміщення виконаний з бетонних фу'
ндаментних блоків. Частково улаштовані два входи до будів'
лі. По будівлі трансформаторної підстанції виконані будівель'

но'монтажні роботи: стрічковий фундамент з бетонних фун'
даментних блоків, зовнішні та внутрішні стіни зведені з силі'
катної цегли. Виконані бетонні канали під обладнання. По ово'
чесховищу виконані будівельно'монтажні роботи: стіни зве'
дені з бетонних фундаментних блоків, перекриття виконане
зі збірних залізобетонних панелей. Кладка наземної частини
знаходиться в напівзруйнованому стані. Інженерні мережі від'
сутні. Благоустрій території не виконувався. Будівельний май'
данчик не огороджений та не охороняється, на консервації
об’єкт не знаходиться.

Будівництво здійснювалось протягом 1990—1993 років.
Ступінь будівельної готовності:  40,0%.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки під

забудовою 0,154 га. Питання придбання чи оренди земельної
ділянки, відведеної під забудову об’єкта незавершеного буді'
вництва, покупець вирішує з органами місцевого самовряду'
вання після набуття ним права власності на об’єкт приватиза'
ції.

Вартість продажу без ПДВ: 16,89 грн.
ПДВ – 20 %: 3,38 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 20,27 грн.
Умови продажу:
завершення будівництва протягом 5 років; без збереження

первісного призначення; заборона продажу об’єкта незавер'
шеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташова'
ний цей об’єкт, до моменту завершення будівництва, введен'
ня його в експлуатацію та до здійснення покупцем повних роз'
рахунків за придбаний об’єкт; забезпечення дотримання ви'
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в екс'
плуатацію об’єкта приватизації.

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

грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт при'
ватизації перераховуються на рахунок одержувача коштів:
Регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК
у Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО
811039.

Грошові кошти в розмірі 3 грн., що становить 10% від почат'
кової вартості об’єкта, перераховується на рахунок одержува'
ча коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893,
банк: УДК у Житомирській області, рах. № 37314013000010,
МФО 811039.

Аукціон буде проведено 4 лютого  2005 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.

Кінцевий термін прийняття заяв — 31 січня  2005 року  до
18.00.

Додаткову інформацію про об’єкт можна отримати за адре'
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22'76'68.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні невстановленого

устаткування, придбаного для функціонування об’єкта
незавершеного будівництва  «Брусилів база», що

перебуває на балансі ВАТ «Коростишівське АТП 11842»
(початкова вартість знижена на 30%)

Hазва об’єкта: невстановлене устаткування, придбане для
функціонування об’єкта незавершеного будівництва  «Бруси'
лів база».

Адреса: 12500, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Гри'
боєдова, 37.

Код за ЄДРПОУ, адреса підприємства'балансоутримувача:
3116648, ВАТ «Коростишівське АТП 11842», 12500, Житомир'
ська обл., м. Коростишів, вул. Грибоєдова, 37.

Призначення об’єкта: забезпечення функціонування об’єк'
та незавершеного будівництва «Брусилів база».

Склад основних об’єктів: кабельно'провідникова — 40 еле'
ментів, світлотехнічна продукція — 22 елемента, комутаційні та
електромонтажні вироби — 44 елементи, силове обладнання
— 31 елемент, сантехнічна продукція — 45 елементів, засоби
зв’язку, вимірювальні пристрої, вентилятори, верстати, котли
та ін. устаткування — 21 елемент.

Вартість продажу без ПДВ  (знижена на 30%): 73 153 грн.
ПДВ — 20%: 14 630,60 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 87 783,60 грн.
 Умови продажу: заборона продажу придбаного невстанов'

леного устаткування до здійснення покупцем повних розраху'
нків; покупець зобов’язаний сплатити продавцю витрати, по'
в’язані з підготовкою до приватизації невстановленого  устат'
кування.

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

та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомир'
ській області, рах. № 137183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 8 779 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта, перераховуються на рахунок оде'
ржувача коштів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код
13578893, банк: УДК у Житомирській області, рах. №
37314013000010, МФО 811039.

Аукціон  буде проведено 4 лютого 2005 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий
зал.

Кінцевий термiн прийняття заяв: 31 січня 2005 року до 18.00.
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№ 50(338) 22 грудня  2004 року

Ознайомитися з об’єктом можна: в робочі дні за адресою:
Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Грибоєдова, 37.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні житлових будинків

в  с. Малинівка Брусилівського району
Назва об’єкта: житловий будинок позиція за генпланом

102 (початкова вартість знижена на 30%).
Адреса: 12634, Житомирська область, Брусилівський район,

с. Малинівка.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жит'

лового будинку 52,0 м2. По житловому будинку: стрічковий фу'
ндамент виконаний з бетонних фундаментних блоків. Зовнішні
стіни зведені з силікатної та керамічної цегли приблизно на
15%. По господарському блоку: кладка зовнішніх стін викона'
на з силікатної та керамічної цегли. Виконане перекриття із за'
лізобетонних панелей та покрівля з азбестоцементних листів,
встановлені віконні та дверні блоки. Виконаний льох із залізо'
бетонних конструкцій, не обвалований.

Ступінь будівельної готовності: 35,0%.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 1 265 грн.
ПДВ — 20%: 253 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 1 518 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода'

жу об’єкта: 152 грн.
Назва об’єкта: житловий будинок позиція за генпланом

471.
Адреса: 12634, Житомирська область, Брусилівський район,

с. Малинівка.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жит'

лового будинку 68,0 м2. По житловому будинку: стрічковий фу'
ндамент виконаний з бетонних фундаментних блоків. Внаслі'
док впливу атмосферних факторів  знаходиться у незадовіль'
ному стані. Роботи по спорудженню господарського блоку не
виконувались.

Ступінь будівельної готовності: 6,0%.
Вартість продажу без ПДВ: 7 копійок.
ПДВ — 20%: 1 копійка.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 8 копійок.
Грошові кошти, що вносяться покупцем для участі в аукціоні:

1 грн.
Назва об’єкта: житловий будинок позиція за генпланом

542.
Адреса: 12634, Житомирська область, Брусилівський район,

с. Малинівка.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жит'

лового будинку 68,0 м2. Роботи по спорудженню житлового бу'
динку не виконувались. По господарському блоку: стрічковий
фундамент з бетонних фундаментних блоків виконаний при'
близно на 45%.

Ступінь будівельної готовності: 14,0%.
Вартість продажу без ПДВ: 80,94 грн.
ПДВ — 20%: 16,19 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 97,13 грн.
 Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода'

жу об’єкта: 10  грн.
Назва об’єкта: житловий будинок позиція за генпланом

558.
Адреса: 12634, Житомирська область, Брусилівський район,

с. Малинівка.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жит'

лового будинку 68,0 м2. По житловому будинку: на момент об'
стеження стрічковий фундамент виконаний з бетонних фунда'
ментних блоків приблизно на 70%. Роботи по спорудженню   го'
сподарського блоку  не виконувались.

Ступінь будівельної готовності: 25,0%.
Вартість продажу без ПДВ: 89,93 грн.
ПДВ — 20%: 17,99 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 107,92 грн.
 Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода'

жу об’єкта: 11 грн.
Будівництво житлових будинків здійснювалось протягом

1991—1999 років.
Умови продажу:
розібрати об’єкт та впорядкувати земельну ділянку протя'

гом одного року після підписання акта приймання'передачі; за'
борона продажу об’єкта незавершеного будівництва та земе'
льної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, на термін роз'
бирання та до моменту здійснення покупцем повних розраху'
нків за придбаний об’єкт; забезпечення дотримання вимог еко'
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середо'
вища під час розбирання.

Уздовж вулиці проходять лінії електропередачі, газопоста'
чання, водопостачання.

До житлових будинків інженерні комунікації не підведені.
Відомості про земельну ділянку під забудову: земельна ді'

лянка під забудову 0,3 га. Питання придбання чи оренди земе'
льної ділянки, відведеної під забудову об’єкта незавершеного
будівництва, покупець вирішує з органами місцевого самовря'
дування після набуття ним права власності на об’єкт привати'
зації.

Код за ЄДРПОУ, адреса балансоутримувача: 04011940,
Управління капітального будівництва обласної державної ад'
міністрації, 10014, м. Житомир, майдан Рад, 12.

Засоби платежу: грошові кошти.
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Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн.
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
перераховуються на рахунок одержувача коштів: регіональне
відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК у Житомир'
ській області, рах. № 37183502900001, МФО 811039.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості про'
дажу об’єкта перераховуються на рахунок одержувача кош'
тів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк:
УДК у Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО
811039.

Аукціон буде проведено 4 лютого 2005 року об 11.00 за
адресою: м. Житомир, вул. Травня, 20, актовий зал.

Кінцевий термін прийняття заяв — 31 січня 2005 року до
18.00.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Жи'
томир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22'76'68.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Регіо'
нальне відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Жито'
мир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22'76'68, в робочі дні з
9.00 до 18.00.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні житлових

будинків в смт Брусилів
Назва об’єкта: житловий будинок позиція за генпланом

332.
Адреса: 12600,  Житомирська обл., Брусилівський район, смт

Брусилів.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жит'

лового будинку 79,45 м2. По житловому будинку: стрічковий фу'
ндамент виконаний з бетонних фундаментних блоків. Кладка
зовнішніх стін з керамзитобетонних панелей виконана до пе'
рекриття, кладка ґанку — з силікатної цегли. Будинок та ґанок
перекриті залізобетонними панелями перекриття. Частково
зведені внутрішні стіни та перегородки.  Господарський блок
не будувався.

Ступінь будівельної готовності: 25,0%.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 1 803,91 грн.
ПДВ — 20%: 360,78 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 2 164,69 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода'

жу об’єкта: 217 грн.
Назва об’єкта: житловий будинок позиція за генпланом

356.
Адреса: 12600, Житомирська обл., Брусилівський район, смт

Брусилів.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жи'

тлового будинку 79,45 м2. По житловому будинку: стрічковий
фундамент виконаний з бетонних фундаментних блоків. Кла'
дка зовнішніх стін з керамзитобетонних панелей та силікат'
ної цегли виконана до перекриття, кладка ґанку — з силікат'
ної цегли (частково розібрана). Будинок та ґанок перекриті за'
лізобетонними панелями перекриття. Виконана одна внутрі'
шня стіна, перегородки відсутні. Господарський блок не бу'
дувався.

Ступінь будівельної готовності: 25,0%.
Вартість продажу без ПДВ (знижена на 30%): 1 704,29 грн.
ПДВ — 20%: 340,86 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 2 045,15 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода'

жу об’єкта: 205  грн.
Назва об’єкта: житловий будинок позиція за генпланом

692.
Адреса: 12600, Житомирська обл., Брусилівський район, смт

Брусилів.
Склад основних будівель: за проектом загальна площа жит'

лового будинку 84,0 м2. По житловому будинку: стрічковий фу'
ндамент виконаний з бетонних фундаментних блоків. Зовнішні
стіни зведені з керамзитобетонних панелей до перекриття, пе'
регородки відсутні. Виконаний стрічковий фундамент з бетон'
них блоків під веранду. По господарському блоку: виконаний
монолітний стрічковий фундамент.

Ступінь будівельної готовності: 15,0%.
Вартість продажу без ПДВ: 473,54 грн.
ПДВ — 20%: 94,71 грн.
Початкова вартість продажу з ПДВ: 568,25 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової вартості прода'

жу об’єкта: 57 грн.
Будівництво житлових будинків здійснювалось протягом

1993—1995 років
Умови продажу:
розібрати об’єкт та впорядкувати земельну ділянку протя'

гом одного року після підписання акта приймання'передачі; за'
борона продажу об’єкта незавершеного будівництва та земе'
льної ділянки, на якій розташований  цей об’єкт, на термін роз'
бирання та до моменту здійснення покупцем повних розраху'
нків за придбаний об’єкт; забезпечення дотримання вимог еко'
логічної безпеки, охорони навколишнього природного середо'
вища під час розбирання.

Уздовж вулиці, де розташовані житлові будинки позиції за
генпланом 332, 356, проходять лінії електропередачі, газопо'
стачання, водопостачання.

Відомості про земельну ділянку під забудову: земельна ді'
лянка 0,12 га. Питання придбання чи оренди земельної діля'
нки, відведеної під забудову об’єкта незавершеного будів'
ництва, покупець вирішує з органами місцевого самовряду'
вання після набуття ним права власності на об’єкт привати'
зації.

Код за ЄДРПОУ, адреса балансоутримувача: 04011940,

Управління капітального будівництва обласної державної ад'
міністрації, 10014, м. Житомир, майдан Рад, 12.

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

грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт при'
ватизації  перераховуються на рахунок одержувача коштів:
регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк: УДК
у Житомирській області, рах. № 37183502900001, МФО
811039.

Грошові кошти, що становлять 10% від початкової вартості
продажу об’єкта перераховуються на рахунок одержувача ко'
штів: регіональне відділення ФДМУ, ідент. код 13578893, банк:
УДК у Житомирській області, рах. № 37314013000010, МФО
811039.

Аукціон буде проведено 4 лютого  2005 року об 11.00
за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал.

Кінцевий термін прийняття заяв — 31 січня 2005 року до
18.00.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Жи'
томир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22'76'68.

Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: Регіо'
нальне відділення ФДМУ по Житомирській області, м. Жито'
мир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 411, тел. 22'76'68, в робочі дні з
9.00 до 18.00.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єктів незавершеного

будівництва (ОНБ)
1. Назва: санепідемстанція.
Місцезнаходження: 07600, Київська обл., смт Згурівка, вул.

Кошового.
Склад основних об’єктів: проектом передбачено — головний

корпус, господарський корпус, зблоковані корпуси гаража на
5 автомашин і станції тепловодозабезпечення, ТП. Виконано
тільки по головному корпусу — фундаменти, частково стіни, пе'
регородки. Будівельний майданчик розташований в централь'
ній частині смт Згурівка. Під’їзд по вул. Кошового з щебене'
вим покриттям.

Ступінь будівельної готовності: 24%.
Земельна ділянка: 0,6 га.
Вартість продажу без урахуванням ПДВ: 30 195,53 грн.
ПДВ (20%): 6 039,1 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 36 234,64

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

3 623,46 грн.
2. Назва: дитячий садок.
Місцезнаходження: 08411, Київська обл., Переяслав'

Хмельницький р'н, с. Вовчків.
Склад основних об’єктів: дитячий садок на 50 місць, викона'

но — фундаменти, цоколь та розпочата кладка стін.
Ступінь будівельної готовності: 20%.
Земельна ділянка: 0,47 га.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 68 012,75 грн.
ПДВ (20%): 13 602,550 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 81 615,300

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

8 161,53 грн.
Балансоутримувач об’єктів (№ 1—2): Управління капітально'

го будівництва Київської облдержадміністрації (код за ЄДРПОУ
— 21467647, адреса: 01419, м. Київ, вул. Мельникова, 40).

3. Назва: районна котельня.
Місцезнаходження: 09300, Київська обл., смт Володарка,

вул. Лесі Українки.
Балансоутримувач: Комунальне підприємство теплових ме'

реж «Володарка тепломережа» (код за ЄДРПОУ 23571283, ад'
реса: 09300, Київська обл., смт Володарка, вул. Коцюбинсько'
го, 25а).

Склад основних об’єктів: проектна активність — 15,5 Гкал/
рік; виконано: фундаменти — збірні залізобетонні, стіни — сті'
нові панелі та цегла, перекриття — збірні залізобетонні плити,
частково виконані фундаменти під обладнання. Підведені ме'
режі електро', водопостачання та каналізації.

Ступінь будівельної готовності: 30%.
Земельна ділянка: 0,5 га.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 285 381,02 грн.
ПДВ (20%): 57 076,20 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 342 457,22

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

34 345,72 грн.
4. Назва: 20&квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 07300, Вишгородський р'н, с. Пирнове.
Виконано: фундаменти стрічкові збірні з/б стаканного типу

на 95%. Не виконані кладка стін, покрівля, підлога, столярні ви'
роби, оздоблювальні роботи, інженерні мережі, благоустрій.
Територія будівельного майданчика не огороджена і не охоро'
няється. Під’їзди до майданчика та вулиці мікрорайону забез'
печені твердим покриттям. Будівельний майданчик розташо'
ваний в центрі села на відстані 1 км від автошляху Київ—Десна,
від річки Десна — 0,8 км.

Ступінь будівельної готовності: 5%.
Земельна ділянка: 0,6 га.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 145 132 грн.
ПДВ (20%): 29 026,40 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 174 158,40

грн.
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Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу:
17 415,84 грн.

5. Назва: 63&квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 09400, смт Ставище, вул. Радянська.

Проектом передбачено: 5'поверхова будівля з прибудованим
2'поверховим приміщенням магазину.

Виконано: встановлені фундаментні палі на 100%.
Не виконано: установка стін, перекриття, покрівля, оздоб'

лювальні та малярні роботи, інженерні мережі, благоустрій.
Будівельний майданчик не огороджений і не охороняється.
Під’їзди до будівельного майданчика та вулиці мікрорайо'
ну забезпечені твердим покриттям. Будівельний майданчик
розташований в смт Ставище від центра селища — 3 км,
від автодороги Ставище—Тараща — 0,1 км, від АЗС — 0,6
км.

Ступінь будівельної готовності: 10%.
Земельна ділянка: 0,25 га.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 101 827 грн.
ПДВ (20%): 20 365,40 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 122 192,4

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

12 219,24 грн.
6. Назва: 103&квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 09600, смт Рокитне, вул. Ентузіастів.
Проектом передбачено: 5'поверхова будівля. Виконано фу'

ндамент на 100, цегляна кладка стін на 5%. Не виконано: клад'
ка стін, перекриття, покрівля, оздоблювальні та малярні робо'
ти, інженерне забезпечення, благоустрій. Територія будівель'
ного майданчика не огороджена і не охороняється. Під’їзди до
будівельного майданчика та вулиці мікрорайону забезпечені
твердим покриттям. Будівельний майданчик розташований від
центра смт Рокитне — 2 км, від автодороги Рокитне—Миронівка
— 0,1 км, від АЗС — 0,8 км.

Ступінь будівельної готовності: 7%.
Земельна ділянка: 0,9 га.
Вартість продажу без урахуванням ПДВ: 216 064 грн.
ПДВ (20%): 43 212,80 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 259 276,80

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

25 927,68 грн.
7. Назва: ЦРЛ (хірургічний корпус).
Місцезнаходження: 09800, м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 38.
Будівельний майданчик розташований в м. Тетіїв на розі вул.

Шевченка та вул. Цвіткова, на території діючої Центральної ра'
йонної лікарні. Проектом передбачено: 4'поверхова будівля з
технічним поверхом, стіни цегляні.

Виконано: фундаменти, стіни, перекриття, покрівля на 100%.
Встановлені вікна, двері на 50%, підготовка під підлогу на 60%,
штукатурні роботи на 48%. Не виконано: не встановлені вікна,
двері, підготовка під підлогу, штукатурні роботи; роботи з бла'
гоустрою та озелененню. Територія будівельного майданчика
не огороджена і не охороняється.

Ступінь будівельної готовності: 65%.
Земельна ділянка: 0,3 га.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 747 831 грн.
ПДВ (20%): 149 566,20 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 897 397,20

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

89 739,72 грн.
Балансоутримувач об’єктів (№ 4—7): Управління капіталь'

ного будівництва Київської облдержадміністрації (код за
ЄДРПОУ 21467647; адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський про'
спект, 50).

8—17. Назва: одноповерховий 5&кімнатний житловий бу&
динок садибного типу: поз. № 1, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23.

18—26. Назва: одноповерховий 5&кімнатний житловий
будинок садибного типу: поз. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11.

За проектом: ванна, туалет, коридор, кухня, зал, відповід'
но: дві або три кімнати. Виконано — фундаменти, стіни із мо'
нолітного важкого бетону. Господарча будівля — виконано:
фундаменти, стіни із керамзитобетонних блоків. Льох — ви'
конано: стіни із фундаментних блоків, перекриття. Будівель'
ний майданчик розташований при в’їзді в село на відстані
0,1 км.

Вартість продажу без ПДВ по кожному об’єкту: 71 110,30 грн.
ПДВ (20%) — 14 222,060.

Початкова  ціна  продажу  з  урахуванням  ПДВ  —
85 332,360 грн.

Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу по ко'
жному об’єкту: 8 533,24 грн.

Ступінь будівельної готовності кожного об’єкта (№ 8—26):
45%.

Площа земельної ділянки під кожним об’єктом (№ 8—26):
0,25 га.

Місцезнаходження об’єктів (№ 8—26): 08420, Переяслав'
Хмельницький р'н, ст. Переяславська.

Балансоутримувач об’єктів (№ 8—26): Управління капіта'
льного будівництва Київської облдержадміністрації (код за
ЄДРПОУ 21467647), адреса: 01419, м. Київ, Мельникова,
40).

27. Назва: 2&поверховий 4&кімнатний житловий будинок
садибного типу поз. № 13.

За проектом: 1'й поверх — ванна, туалет, хол зі сходами, ку'
хня, зал, 2 кімнати, 2'й поверх: хол зі сходами, дитяча кімната,
спальня, дах. Виконано: фундаменти, стіни із керамзитобетон'

них блоків. Льох — виконано: стіни із фундаментних блоків, пе'
рекриття. Будівельний майданчик розташований при в’їзді в се'
ло на відстані 0,1 км.

Вартість продажу без урахування ПДВ: 132 940,46 грн.
ПДВ (20%): 26 588,092.
Початкова  ціна  продажу  з  урахуванням  ПДВ  —

159 528,552 грн.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу:

15 952,86 грн.
Ступінь будівельної готовності об’єкта: 45%.
Площа земельної ділянки під об’єктом: 0,25 га.
Місцезнаходження об’єкта: 08420, Переяслав'Хмель'

ницький р'н, ст. Переяславська.
Балансоутримувач об’єкта: Управління капітального будів'

ництва Київської облдержадміністрації (код за ЄДРПОУ
21467647), адреса: 01419, м. Київ, Мельникова, 40).

28. Назва: одноквартирний одноповерховий житловий
будинок.

Місцезнаходження: 09700, Київська обл., смт Володарка,
вул. Крупської, 93).

Балансоутримувач: Київське обласне управління меліорації
і водного господарства (код за ЄДРПОУ 00011682, 03022, м.
Київ, вул. Васильківська, 37).

Проектом передбачено: одноквартирний одноповерховий
житловий будинок, територія будівельного майданчика не ого'
роджена і не охороняється. Будівельний майданчик знаходить'
ся в смт Володарка. Виконано: фундамент із збірних залізобе'
тонних блоків, викопаний котлован.

Ступінь будівельної готовності: 10%.
Земельна ділянка: 0,15 га.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 19 125 грн.
ПДВ (20%): 3 825 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 22 950 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни: 2 295 грн.
29. Назва: будинок торгово&побутового обслуговування

МБК&7.
Місцезнаходження: 07100, Київська обл., м. Славутич.

Балансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за
ЄДРПОУ 14310862, адреса: 07100, Київська обл., м. Сла'
вутич). Проектом передбачена: одноповерхова будівля в
складі: магазин продовольчих товарів, пункт приймання
склотари, кафе на 25 місць. Блок обслуговування розділе'
ний на 2 зони: відвідувачів та завантаження. Виконано: фу'
ндаменти та стіни підвалу із блоків ФБС, перекриття підва'
лу із з/б плит, зовнішні та внутрішні стіни із звичайної гли'
няної цегли, покриття із з/б плит. Не виконано: покрівля,
оздоблювальні, малярні, столярні роботи, інженерне забез'
печення, благоустрій. Територія будівельного майданчика
не огороджена і не охороняється. Під’їзд до будівельного
майданчика на відстані 33 м від вулиці з покриттям із асфа'
льтобетонної суміші.

Ступінь будівельної готовності: 40%.
Земельна ділянка: 0,45 га.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 479 762,63 грн.
ПДВ (20%): 95 952,53 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 575 715,16

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

57 571,5 грн.
30. Назва: 24&квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження ОНБ: 07600, Київська обл., смт Згурівка,

вул. Леніна, 7.
Балансоутримувач: Київська обласна філія ВАТ «Укртелеком»

(02098, м. Київ, проспект П. Тичини, 6а, код за ЄДРПОУ
01184901).

Проектом передбачено: 24'квартирний житловий будинок,
основні показники: площа забудови — 0,5 га. Майдан будівни'
цтва має форму многокутника з прямими кутами та межує з
трьох сторін з житловими будинками, а з четвертої сторони з
вул. Леніна. Виконано: забите пальове фундаментне поле із
паль перерізом 30х30 см, довжиною 10 м, та виконаний моно'
літний залізобетонний ростверк, частково виконані стіни зі збі'
рних бетонних блоків. Не виконано: комунальні мережі, охоро'
на об’єкта не ведеться.

Ступінь будівельної готовності: 6%.
Земельна ділянка: 0,5 га.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 61 623,06 грн.
ПДВ (20%): 12 324,61 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 73 947,67

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

7 394,77 грн.
Умови продажу об’єкта:
завершити будівництво та ввести в експлуатацію ОНБ про'

тягом 5 років можна зі зміною первісного призначення; за'
вершити будівництво та ввести в експлуатацію ОНБ протя'
гом 3 років, із можливою зміною первісного призначення поз.
№ 7; заборона продажу ОНБ, земельної ділянки, на якій він
розташований, до моменту завершення будівництва та вве'
дення ОНБ в експлуатацію, а також до моменту здійснення
покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт; забез'
печення вимог екологічної безпеки, охорони навколишньо'
го природного середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію ОНБ; питання відведення, купівлі
або довгострокової оренди земельної ділянки під ОНБ вирі'
шується новим власником самостійно в порядку установле'
ному чинним законодавством з місцевими органами влади;
зміни в проектно'технічній документації погодити в порядку
установленому чинним законодавством з місцевими орга'
нами влади; у випадку відмови переможця аукціону від під'

писання договору купівлі'продажу ОНБ в п’ятиденний тер'
мін з дня затвердження протоколу аукціону він сплачує
штраф в розмірі двадцяти відсотків від кінцевої ціни прода'
жу ОНБ за вирахуванням грошових коштів в розмірі 10% від
початкової суми продажу.

Аукціон буде проведено через тридцять календарних
днів об 11&й годині після даної публікації за адресою: м.
Київ, вул. Залізничне шосе, 57 (5&й поверх), ВАТ «Київсь&
ка Універсальна біржа».

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

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37184500900001 Регіонального відділення ФДМУ по Ки'
ївській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київській об'
ласті, МФО 821018.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’'
єкта вносяться на р/р № 37317100066101 Регіонального відді'
лення ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в
УДК у Київській області, МФО 821018.

Отримати більш докладну інформацію та подати заяву мож'
на в Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області, що
знаходиться за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1,
кімн. 832, тел. 296'84'75.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів

незавершеного будівництва (ОНБ)
1. Назва: одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 08413, Київська обл., Переяслав'Хмель'

ницький р'н, с. Гланишів, вул. Будівельна, 2.
Балансоутримувач: ВАТ «Племінний завод ім. Богдана Хме'

льницького» (код за ЄДРПОУ 00857456), адреса: 08413, Київ'
ська обл., Переяслав'Хмельницький р'н, с. Гланишів.

Проектом передбачено: одноквартирний житловий будинок.
Основні показники: ОНБ знаходиться в центрі селища Гла'

нишів.
Виконано: фундамент, вигнані стіни, перекриття на півбуди'

нку (плити). Стіни будівлі знаходяться в стані розвалу.
Не виконано: комунікації, благоустрій, електромережі.
Ступінь будівельної готовності ОНБ: 30%.
Площа земельної ділянки під забудову ОНБ: 0,21 га.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 24 947,59 грн.
ПДВ (20%): 4 989,52 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 29 937,11

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

2 993,71 грн.
2. Назва: 5&кімнатний житловий будинок.
Місцезнаходження: Київська обл., Сквирський р'н, с. Шам'

раївка.
Балансоутримувач: ВАТ «Шамраївський цукровий завод»

(код за ЄДРПОУ 13737989), адреса: 09050, Київська обл.,
Сквирський р'н, с. Тхорівка).

Основні показники: будівельний майданчик об’єкта неза'
вершеного будівництва — житлового будинку розташований
за 3 км від центру села Шамраївка по вул. Новоселів. Поряд з
будівельним майданчиком пролягає газопровід та водопро'
від.

Виконано: виритий котлован під забудову, проведена забу'
товка. Котлован у результаті дії природних факторів осунувся.
Грунт покрив забутовку. Земельна ділянка задернена.

Не виконано: кладок стін, покрівлі.
Ступінь будівельної готовності ОНБ: 0,02%.
Площа земельної ділянки під ОНБ: 0,2307 га.
Вартість продажу без урахування податку та додану вартість:

0,42 грн.
Сума податку на додану вартість: 0,08 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням податку на

додану вартість: 0,50 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

0,05 грн.
3. Назва: 36&квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 07623, Київська обл., Згурівський р'н,

с. Нова Олександрівка.
Балансоутримувач: ВАТ «Новоолександрівське» (код за

ЄДРПОУ 00412263), адреса: 07623, Київська обл., Згурівський
р'н, с. Нова Олександрівка).

Проектом передбачено: ОНБ знаходиться в центральній ча'
стині села по вул. Київське шосе на вільних від використання
землях господарства. На ділянці відсутні комунікації та спору'
ди.

Виконано: фундамент закладений залізобетонними бло'
ками і з/б подушками загальним об’ємом 651 м3. Територія
будівельного майданчика не огороджена і не охороняєть'
ся.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 9%.
Площа земельної ділянки під забудову ОНБ: 0,48 га.
Вартість продажу без урахування ПДВ: 1 533,67 грн.
ПДВ (20%): 306,73 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 1 840,40

грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

184,04 грн.
4. Назва: одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 09050, Київська обл., Сквирський р'н,

с. Тхорівка, вул. 8 Березня.
Балансоутримувач: ВАТ «Тхорівський» (код за ЄДРПОУ

03376929), адреса: 09050, Київська обл., Сквирський р'н,
с. Тхорівка).
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Проектом передбачено: одноквартирний житловий буди'
нок.

Основні показники: ОНБ знаходиться на околиці села (200
метрів) від центральної траси села, 300 метрів від лісу.

Виконано: фундамент, вигнані цегляні стіни, перекриття
даху шиферне, біля будинку є змуровані сарай, гараж, по'
гріб.

Не виконано: комунікації, благоустрій, електромережі. Тери'
торія будівельного майданчика не огороджена і не охороняє'
ться.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 50%.
Площа земельної ділянки під забудову: 0,40 га.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 79,22 грн.
ПДВ (20%): 15,84 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ: 95,06 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

9,51 грн.
5. Назва: пожежне депо.
Місцезнаходження: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул.

Окружна.
Балансоутримувач: ВАТ «Муліт» (код за ЄДРПОУ

14311910), адреса: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул.
Окружна, 1.

Проектом передбачено: пожежне депо, територія будівель'
ного майданчику не охороняється. З боку вул. Окружній влаш'
товано тимчасовий під’їзний шлях довжиною 100 м.

Виконано: земляні роботи, зведено та перекрито підземну
частину та 1'й поверх, магістральний водопровід знаходиться
на відстані 150 м.

Ступінь будівельної готовності: 28%.
Земельна ділянка: 1,0 га.
Вартість без урахування ПДВ: 192,72 грн.
ПДВ (20%): 38,54 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 231,26 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості: 23,13

грн.
6. Назва: школа.
Місцезнаходження: 09300, Київська обл., Володарський

р'н, смт Володарка.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва

КОДА (код за ЄДРПОУ 21467647), адреса: 04119, м. Київ, вул.
Мельникова, 40.

Проектом передбачено: школа на 784 учнівських місць.
Основні показники: будівельний майданчик розташований в

центрі смт Володарка, від автодороги Біла Церква—Тетіїв —
0,5 км, від АЗС — 0,6 км.

Виконано: цегельна кладка стін — 85%; перекриття — 60%;
покрівля — 10%.

Не виконано: закінчити перекриття, покрівлю, оздоблювальні
роботи, столярні роботи, інженерне забезпечення.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 72%.
Площа земельної ділянки під забудову ОНБ: 3,47 га.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 21 510,19 грн.
ПДВ (20%): 4 302,04 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ (знижено

на 30%): 25 812,23 грн.
Грошові кошти у ромірі 10% від початкової ціни продажу:

2 151,02 грн.
7. Назва: фабрика&пральня та підприємство хімчистки.
Місцезнаходження: 07100, Київська обл., м. Славутич. Ба'

лансоутримувач: ВАТ «Ремонтно'будівельне управління» (код
за ЄДРПОУ 24880543), адреса: 07100, Київська обл., м. Сла'
вутич.

Проектом передбачено: фабрика'пральня та підприємство
хімчистки.

Основні показники: ОНБ знаходиться від залізничної станції мі'
ста Славутич на відстані 2,5 км, від товарної станції села Недан'
чичи — 10 км. Під’їзні дороги асфальтовані. Основна частина оці'
нюваного будинку має Т'подібну форму в плані. Будівля має два
поверхи та підвал. З передбачених основних конструктивних еле'
ментів будівлі на поточний час на об’єкт зведено фундаменти, ча'
стково каркас, стіни, перегородки, перекриття й покриття. Пото'
чна будівельна готовність будинку становить 24,37%.

Виконано: фундамент — 100%, вигнані стіни підвалу — 100%,
зовнішні стіни — 80% (два поверхи), перегородки — 50%, мон'
таж плит перекриття — 80%.

Не виконано: зовнішні інженерні мережі, благоустрій і озе'
ленення, весь комплекс оздоблювальних, сантехнічних, венти'
ляційних, електромонтажних робіт. Територія будівельного май'
данчика не огороджена і не охороняється.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 24,37%.
Площа земельної ділянки під забудову ОНБ: 1,2 га.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 131 952,10

грн.
ПДВ (20%): 26 390,42 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ (знижено

на 30%): 158 342,52 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу:

15 834,25 грн.
Умови продажу всіх ОНБ.
Завершити будівництво та ввести в експлуатацію ОНБ про'

тягом 5 років (можлива зміна первісного призначення. Заве'
ршити будівництво та ввести в експлуатацію протягом 5 років
без збереження первісного призначення (поз. 5). У випадку
відмови переможця аукціону від підписання договору купівлі'
продажу ОНБ в п’ятиденний термін з дня затвердження про'
токолу проведення аукціону він сплачує штраф в розмірі два'
дцяти відсотків від кінцевої ціни продажу ОНБ за вирахуван'
нями суми застави;
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зміну первісного призначення, зміни в проектно'технічній
документації погодити в порядку, установленому чинним за'
конодавством з місцевими органами влади;

заборона відчуження ОНБ та земельної ділянки, на якій він
розташований, до завершення будівництва та введення ОНБ
в експлуатацію, а також до моменту здійснення покупцем по'
вних розрахунків за придбаний об’єкт;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навко'
лишнього природного середовища під час добудови та пода'
льшого введення в експлуатацію ОНБ;

питання відведення, купівлі або довгострокової оренди
земельної ділянки під ОНБ вирішується новим власником
самостійно в порядку, установленому чинним законодавст'
вом.

Аукціон буде проведено через тридцять календарних
днів після даної публікації об 11&й годині за адресою: м.
Київ, вул. Залізничне шосе, 57 (5&й поверх), ВАТ «Київсь&
ка Універсальна біржа».

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

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37184500900001 Регіонального відділення ФДМУ по Ки'
ївській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київській об'
ласті, МФО 821018.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’'
єкта вносяться на р/р № 37317100066101 Регіонального відді'
лення ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в
УДК у Київській області, МФО 821018.

Отримати більш докладну інформацію та подати заяву мож'
на в Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області, що
знаходиться за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1,
кімн. 832, тел.: 296'87'30, 296'84'75.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під демонтаж
24&квартирного житлового будинку

Назва: 24'квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул.

Корсунська, 171а.
Балансоутримувач: ВАТ «Муліт» (код за ЄДРПОУ 14311910),

адреса: 08550, Київська обл., м. Богуслав, вул. Окружна, 1.
Проектом передбачено: 24'квартирний житловий буди'

нок.
Виконано: земляні роботи, зведено та перекрито підземну

частину та 1'й поверх. До об’єкта підведено воду та газ. З боку
вул. Корсунської влаштовано тимчасовий під’їзний шлях дов'
жиною 200 м.

Не виконано: благоустрій, роботи по озелененню. Територія
будівельного майданчику не огороджена і не охороняється.

Ступінь будівельної готовності: 23%.
Земельна ділянка: 0,3 га.
Вартість без урахування ПДВ: 5 870 грн.
ПДВ (20%): 1 174,00.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 7 044,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості: 704,40

грн.
Умови продажу об’єкта:
розібрати ОНБ протягом 5 років, будівельний майданчик

привести в стан, що відповідає вимогам чинного законодав'
ства;

заборона продажу ОНБ, земельної ділянки, до моменту
розбирання, а також до моменту здійснення покупцем по'
вних розрахунків за придбаний об’єкт. У разі неможливості
розбирання будівництва в установлені строки за наявності
відповідних обґрунтувань стоки розбирання будівництва мо'
жуть бути змінені за рішенням органу приватизації та органу
місцевого самоврядування, з укладанням додаткового до'
говору;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи'
шнього природного середовища під час розбирання;

питання відведення, купівлі або довгострокової оренди зе'
мельної ділянки під ОНБ вирішується новим власником само'
стійно в порядку, установленому чинним законодавством з мі'
сцевими органами влади;

у випадку відмови переможця аукціону від підписання дого'
вору купівлі'продажу ОНБ в п’ятиденний термін з дня затвер'
дження протоколу проведення аукціону він сплачує штраф в
розмірі двадцяти відсотків від кінцевої ціни продажу ОНБ за ви'
рахуванням грошових коштів в розмірі 10% від початкової су'
ми продажу.

Аукціон буде проведено через тридцять календарних
днів об 11&й годині за адресою: м. Київ, вул. Залізничне
шосе, 57 (5&й поверх), ВАТ «Київська Універсальна бір&
жа».

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

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37184500900001 Регіонального відділення ФДМУ по Ки'
ївській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київській об'
ласті, МФО 821018.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’'
єкта вносяться на р/р № 37317100066101 Регіонального відді'
лення ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в
УДК у Київській області, МФО 821018.

Отримати більш докладну інформацію та подати заяву мож'
на в Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області, що
знаходиться за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1,
кімн. 832, тел.: 296'84'75, 296'87'30.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання

об’єктів незавершеного будівництва
(зі знижкою початкової вартості на 30%)

Назва об’єкта: житлові будинки, які знаходяться на балансі
СТОВ «Новогригорівське».

Адреса об’єкта: Миколаївська обл., Миколаївський р'н,
с. Новогригорівка.

№ Місце# Номер Ступінь Вартість Сума Початкова  Грошові кошти,

пор. знаходження будинку будівельної продажу ПДВ, вартість що становить

готовності, об’єкта грн.   продажу 10% від

%   без ПДВ, (з ураху# початкової

грн. ванням   вартості

ПДВ), грн. продажу

 об’єктів,грн.

1 Вул. Тюленіна Житловий 30 875 175 1 050 105

будинок

2#повер#

ховий з

господар#

ськими

спорудами

2 Вул. Тюленіна     № 2 40 224 44,8 268,8 27

3 Вул. Тюленіна     № 3 40 315 63 378 38

4 Вул. Громової     № 8 40 378 75,6 453,6 45,5

5 Вул. Громової     № 10 40 168 33,6 201,6 20,5

6 Вул. Громової     № 12 20 392 78,4 470,4 47,5

7 Вул. Громової     № 13 20 245 49 294 29,5

8 Вул. Гагаріна     № 14 20 385 77 462 46,5

9 Вул. Тюленіна     № 15 40 245 49 294 29,5

10 Вул. Тюленіна     № 16 40 399 79,8 478,8 48

Умови продажу:
розібрати об’єкт строком до одного року з моменту перехо'

ду до покупця права власності на об’єкт;
передати земельну ділянку з додержанням умов здачі відпо'

відному органу місцевого самоврядування протягом одного ро'
ку після розбирання об’єкта;

заборона відчуження об’єкта на термін його розбирання;
забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охоро'

ни навколишнього природного середовища під час розбиран'
ня об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184003000049 в Управлінні Державного казначейс'
тва по Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ
20917284.

Грошові кошти, що становить 10% від початкової вартості
продажу об’єкта, вносяться на рахунок р/р № 37318006000049,
в Управлінні Державного казначейства по Миколаївській обла'
сті, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.

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

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Миколаївська
обл., Миколаївський р'н, с. Новогригорівка.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від'
ділення Фонду держмайна України по Миколаївській області,
54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6'й поверх, кімн. 12, тел.:
(0512) 47'03'81, 47'84'59.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання

житлового будинку № 10
Назва об’єкта: житловий будинок № 10, що знаходиться на

балансі Управління капітального будівництва Миколаївської
облдержадміністрації.

Адреса об’єкта: Миколаївська обл., Братський р'н, с. Ново'
олександрівка.

Відомості про об’єкт : житловий будинок із госпбудівля'
ми: житловий будинок — виконаний з піноблоків на блоко'
вому фундаменті, зовнішні стіни облицьовані силікатною це'
глою, будинок перекритий плитами, покрівля не виконува'
лася; госпбудівля з гаражем — виконано з піноблоків та че'
рвоної цегли, перекрите ребристими плитами, госпбудівля
для худоби — виконане з піноблоків, перекрито ребристими
плитами.

Ступінь будівельної готовності: 30%.
Вартість продажу об’єкта: без ПДВ — 477 грн., ПДВ: 95,4 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 572,4

грн.
Умови продажу:
розібрати об’єкт строком до одного року з моменту перехо'

ду до покупця права власності на об’єкт;
передати земельну ділянку з додержанням умов здачі відпо'

відному органу місцевого самоврядування протягом одного ро'
ку після розбирання об’єкта;

заборона відчуження об’єкта на термін його розбирання;
забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охоро'

ни навколишнього природного середовища під час розбиран'
ня об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184003000049 в УДК по Миколаївській області, МФО
826013, ЄДРПОУ 20917284.
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Грошові кошти в сумі 57,3 грн., що становить 10% від почат'
кової вартості продажу об’єкта вносяться на р/р №
37318006000049 в Управлінні Державного казначейства по Ми'
колаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ 20917284.

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

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Миколаївська
обл., Братський р'н, с. Новоолександрівка.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від'
ділення Фонду держмайна України по Миколаївській області,
54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, кімн. 12, тел.: (0512)
47'03'81, 47'84'59.

 ЧЕРНІВЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності —

2&квартирного житлового будинку, що перебуває на
балансі ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик»

Назва об’єкта: не завершений будівництвом 2'квартирний
житловий будинок.

Адреса: 59410, провул. Буковинський, 2, смт Кострижівка,
Заставнівський район, Чернівецька область.

Балансоутримувач: ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик», код за
ЄДРПОУ 00373126.

Відомості про об’єкт: будівельний майданчик має прямокут'
ну форму та розташований в житловому масиві селища на від'
стані 60 м від дороги загального користування з твердим по'
криттям. На будівельному майданчику вирито котлован під бу'
дівництво житлового будинку розміром 12х7 м та глибиною
3,5—4 м. Поряд з недобудовою проходять лінії електропере'
дач та тепломережа, яка не функціонує з 1998 р. та потребує
ремонту. Об’єкт незаконсервований, будівельний майданчик
не охороняється, огорожа відсутня.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки
0,15 га. Питання приватизації (оренди) земельної ділянки ви'
рішується за ініціативою покупця після укладання договору ку'
півлі'продажу об’єкта.

Умови продажу:
подальше використання об’єкта покупець визначає само'

стійно;
завершення будівництва протягом 3 років з дня підписання

акта приймання'передачі об’єкта;
заборона відчуження об’єкта незавершеного будівництва до

моменту завершення будівництва та подальшого введення в
експлуатацію об’єкта приватизації;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навко'
лишнього природного середовища під час добудови та по'
дальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації. У
разі неможливості завершення будівництва в установленні
строки за наявності відповідних обґрунтувань стоки завер'
шення будівництва можуть бути змінені за рішенням органу
місцевого самоврядування, про що укладається додатковий
договір.

Вартість продажу без ПДВ — 1 105,23 грн., ПДВ — 221,05
грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
1 326,28 грн.

Грошові кошти в розмірі 132,63 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, та реєстраційний
внесок для реєстрації заявника як учасника аукціону, в розмі'
рі 17,00 грн., вносяться на р/р № 37310501800001 Регіональ'
ного відділення Фонду державного майна України по Черні'
вецькій області в Управлінні Державного казначейства у Чер'
нівецькій області, МФО 856135, ідентифікаційний код
21432643.

Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37180501900001 Регіонального відділен'
ня 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 за адресою: м. Че&
рнівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, о 12&й год.

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.

Продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота

під розбирання садиби Катеринівського лісництва,
що знаходиться на балансі Красноармійського

«Держлісгоспу»
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00991769.

Назва об’єкта: садиба Катеринівського лісництва, що зна'
ходиться на балансі Красноармійського «Держлісгоспу».

Адреса: Донецька обл., Костянтинівський р'н, с. Клебан'Бик.
Земельна ділянка — 2 га.
Ступінь будівельної готовності — 60%.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля: фундамент —

залізобетонні блоки; стіни — шлакоблок; внутрішні перегоро'
дки — цегляні; перекриття — залізобетонні пустотні плити; вік'
на та двері відсутні; дах відсутній; водопостачання, опалюван'
ня та електропостачання відсутні.

Вартість об’єкта без ПДВ — 4 418 грн.
ПДВ — 883,6 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

5 301,6 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу:
розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в на'

лежний стан протягом одного року після укладення договору
купівлі'продажу;

питання землекористування вирішує новий власник з орга'
ном місцевого самоврядування згідно з чинним законодавст'
вом;

забезпечити дотримання правил техніки безпеки, саніта'
рно'екологічних норм, передбачених законодавством Укра'
їни;

заборона продажу об’єкта на термін розбирання та до мо'
менту здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний
об’єкт.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК у До'
нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, р/р
№ 37187561900001, одержувач: Регіональне відділення Фон'
ду державного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 530,16 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій об'
ласті.

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, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України 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 в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за ад&
ресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13, товарна
біржа «Феміда».

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження

ціни лота 14&поверхового 63&квартирного
збірно&монолітного житлового будинку № 34,

що знаходиться на балансі ВАТ «Костянтинівський
металургійний завод»

Назва об’єкта: 14'поверховий 63'квартирний збірно'
монолітний житловий будинок № 34, що знаходиться на бала'
нсі ВАТ «Костянтинівський металургійний завод».

Адреса об’єкта: 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул.
Громова.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00191141.
Адреса балансоутримувача — 85101, Донецька обл., м. Ко'

стянтинівка, вул. Леніна, 172.
Площа земельної ділянки — 1,05 га.
Ступінь будівельної готовності — 19%.
Відомості про об’єкт: закінчено монолітний залізобетонний

ростверк, кладка стін підвалу, зроблено збірно'монолітний ка'
ркас житлового будинку з 1'го до 4'го поверху, зроблена клад'
ка стін з цегли та монтаж плит перекриття з 1'го до 4'го повер'
ху.

Вартість об’єкта без ПДВ — 37 012 грн.
ПДВ — 7 402,4 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

44 414,4 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу:
можлива зміна первісного призначення об’єкта;
покупець зобов’язаний завершити будівництво та ввести

об’єкт в експлуатацію протягом 3 років від дати нотаріально'
го посвідчення договору купівлі'продажу;

забороняється продаж об’єкта та земельної ділянки, на якій
він розташований, до завершення будівництва та введення
об’єкта в експлуатацію;

покупець зобов’язаний забезпечити дотримання правил
техніки безпеки, санітарних та екологічних норм, передбаче'
них законодавством.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК у До'
нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, р/р
№ 37187561900001, одержувач: Регіональне відділення Фон'
ду державного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 4 441,44 грн., що становить 10%

від початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на
р/р № 37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій об'
ласті.

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, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області.

Аукціон буде проведено на 34&й день після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за ад&
ресою: 83086, м. Донецьк, вул. Постишева, 13, товарна
біржа «Феміда».

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

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення 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.

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

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження

ціни лота під розбирання клубу, що знаходиться на
балансі ВАТ «Курдюмівський завод кислототривких

виробів»
Назва об’єкта: клуб, що знаходиться на балансі ВАТ «Курдю'

мівський завод кислототривких виробів».
Адреса: 85285, Донецька обл., м. Дзержинськ, с. Курдюмів'

ка.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача — 00293545.
Адреса балансоутримувача: 95285, Донецька обл., м. Дзер'

жинськ, с. Курдюмівка.
Земельна ділянка — 1 га.
Ступінь будівельної готовності — 7%.
Відомості про об’єкт: виконані роботи по нульовому циклу

загально будівельних робіт: фундамент — збірні залізобетонні
блоки.

Вартість об’єкта без ПДВ — 6 086 грн.
ПДВ — 1 217,2 грн.
Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ —

7 303,2 грн. без вартості земельної ділянки.
Умови продажу:
розібрати об’єкт та привести будівельний майданчик в на'

лежний стан протягом одного року після укладення договору
купівлі'продажу;

здати земельну ділянку місцевим органам самоврядування
з додержанням умов здачі;

забезпечити дотримання правил техніки безпеки, санітар'
них та екологічних норм, передбачених законодавством Укра'
їни;

заборона продажу об’єкта на термін розбирання та до мо'
менту здійснення покупцем повних розрахунків за придбаний
об’єкт;

покупець має право придбати земельну ділянку, на якій роз'
ташовано об’єкт, тільки під забудову.

Реєстраційний збір у сумі 17 грн. вноситься в банк УДК у До'
нецькій області, МФО 834016, код за ЄДРПОУ 13511245, р/р
№ 37187561900001, одержувач: Регіональне відділення Фон'
ду державного майна України по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 730,32 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р №
37313008000034 в банк УДК у Донецькій області, МФО
834016, код за ЄДРПОУ 13511245, одержувач: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Донецькій об'
ласті.

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, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області.

Аукціон буде проведено на 34&й день після публікації цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за ад&
ресою: 83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5, ТОВ
«Науково&консультативна упроваджувальна фірма «Уніве&
рсал&Консалтинг».

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

Прийняття заяв закінчується за три дні до проведення 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.

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

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

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження

ціни лота об’єкта державної власності — свинарника,
повернутого за рішенням суду у державну власність
Назва об’єкта: свинарник, повернутий за рішенням суду у

державну власність.

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

А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И
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Адреса: Закарпатська обл., смт Перечин, вул. Промисло'
ва, 5.

Призначення об’єкта: утримання та вирощування свиней.
Відомості про об’єкт та ступінь будівельної готовності: сви'

нарник являє собою одноповерхову цегляну будівлю. Фунда'
мент — збірні залізобетонні плити; стіни та перегородки цег'
ляні; дах двоскатний; матеріал даху — залізобетонні балки, па'
нелі, бітумна стяжка; покрівля — хвилясті азбестоцементні ли'
сти; підлога бетонна; віконне та двірне заповнення відсутні; ін'
женерні мережі відсутні. Оздоблення зовнішнє та внутрішнє ви'
конано цементною штукатуркою та вапняним розчином. Ма'
теріали, вироби, конструкції та устаткування на об’єкті відсут'
ні.

Початок будівництва — жовтень 1992 р., припинення будів'
ництва — березень 1993 р., ступінь будівельної готовності —
79%. Об’єкт розташовано на території ВАТ «Перечинський
Агрокомплекс». Площа забудови об’єкта — 599,0 м2. Питання
землекористування покупець вирішує самостійно згідно з чин'
ним законодавством.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 18 007,00
грн., ПДВ — 3 601,40 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —
21 608,40 грн.

Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
завершення будівництва;
заборона продажу об’єкта до моменту завершення будів'

ництва та введення його в експлуатацію;
забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охо'

рони навколишнього природного середовища під час добу'
дови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта при'
ватизації;

покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовив'
ся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі'
продажу, грошові кошти в розмірі 2 160,84 грн., що стано'
вить 10% від початкової вартості продажу об’єкта, не повер'
таються. Крім того покупець відшкодовує продавцю вартість
робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та про'
ведення аукціону.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних
осіб.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р №
37187010000173 в УДК у Закарпатській області, одержувач:
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО
812016.

Грошові кошти в розмірі 2 160,84 грн., що становить 10% від
початкової вартості об’єкта приватизації, перераховуються на
р/р № 37314009000173 в УДК у Закарпатській області, код
22111310, МФО 812016.

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська
область, смт Перечин, вул. Промислова, 5.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне
відділення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, кімн. 316, телефони для довідок: (03122)
3'53'21, 3'71'93.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота об’єкта державної власності —
незавершеного будівництва середньої школи

УКБ Закарпатської ОДА
Назва об’єкта: незавершене будівництво середньої школи

УКБ Закарпатської ОДА.
Адреса: Закарпатська обл., Ужгородський р'н, с. Кам’яни'

ця.
Призначення об’єкта: освіта.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ — 235 834,00 грн., ПДВ

— 47 167,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

283 001,00 грн.
Відомості про об’єкт: згідно з генеральним планом об’єкт

складається з трьох навчальних корпусів (А, Б, В).
Корпус А: виконані роботи з влаштування нульового циклу

по навчальному корпусу та зведено стіни перекриття без даху
над ними. Зведений підвал та цокольний поверх змонтовано з
залізобетонних блоків, перекритий залізобетонними плитами,
частково виконано цегляні стіни та перегородки першого по'
верху .

Корпус Б: зведено фундамент із залізобетонних блоків, пе'
рекритий залізобетонними плитами.

Корпус В: будівництво не розпочато.
Унаслідок того, що ОНБ будується на земельній ділянці гір'

ської місцевості, будівельний майданчик обнесено залізобе'
тонними підпірними стінами, які запобігають зсуву ґрунту. По'
чаток будівництва — серпень 1992 р., припинення будівельних
робіт — грудень 1995 р.

Ступінь будівельної готовності об’єкта: 16%.
Площа земельної ділянки: 1,95 га. Питання землекористу'

вання  покупець вирішує самостійно з органами місцевого са'
моврядування  згідно з чинним законодавством.
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Умови продажу:
подальше використання об’єкта  визначає покупець;
завершення будівництва;
заборона продажу об’єкта до моменту завершення будів'

ництва та введення його в експлуатацію;
забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охо'

рони навколишнього природного середовища під час добу'
дови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта при'
ватизації;

покупцю, який визнаний переможцем аукціону і відмовив'
ся від підписання протоколу аукціону або договору купівлі'
продажу, грошові кошти в розмірі 28 300,10 грн., що стано'
вить 10% від початкової вартості продажу об’єкта, не повер'
таються. Крім того покупець відшкодовує продавцю вартість
робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та про'
веденням аукціону.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних
осіб.

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

Грошові кошти в розмірі 28 300,10 грн., що становить 10%
від початкової вартості об’єкта приватизації, перераховують'
ся на р/р № 37314009000173 в УДК у Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області,  код  22111310,
МФО 812016.

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська
область, Ужгородський р'н, с. Кам’яниця.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від'
ділення ФДМУ по Закарпатській області, 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, кімната 316, телефони для довідок:
(03122) 3'53'21, 3'71'93.

КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом

зниження ціни лота об’єктів незавершеного
будівництва (ОНБ)

1. Назва: 18&квартирний житловий будинок з прибудо&
ваним магазином «Кулінарія».

Місцезнаходження: 08550, Київська обл., Фастівський р'н,
смт Кожанка.

Балансоутримувач: ВАТ «Кожанський цукровий завод» (код
за ЄДРПОУ 00372471), адреса: 08550, Київська обл., Фастів'
ський р'н, смт Кожанка.

Проектом передбачено: 18'квартирний житловий буди'
нок.

Будівельний майданчик знаходиться в центрі смт Кожанка.
Неподалік розташована асфальтована дорога сполученням
м. Фастів — смт Кожанка.

Виконано: побудований перший поверх, розпочато (40%) бу'
дівництво 2'го поверху. Прибудований фундамент магазину
«Кулінарія». Є лінія електропередач та газопровід.

Охорона об’єкта не ведеться.
Ступінь будівельної готовності: 20—30%.
Земельна ділянка: 0,5 га.
Вартість без урахування ПДВ: 90 559,46 грн.
ПДВ (20%): 18 111,89 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 108 671,35 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості:

10 867,14 грн.
2. Назва: котедж МБК&1 — поз. 57.
Місцезнаходження ОНБ: 07100, Київська обл., м. Славутич.
Балансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за

ЄДРПОУ 14310862), адреса: 09700, Київська обл., м. Славу'
тич.

Проектом передбачено: 2'поверховий п’ятикімнатний жит'
ловий будинок з гаражем.

Виконано: фундамент, стіни, перекриття підвалу, 1'го та
2'го поверху, дерев’яні конструкції даху, покриття даху із азбо'
цементних листів.

Не виконано: зовнішні вікна і двері, внутрішні двері, входи в
будинок, внутрішні сантехнічні і електромонтажні роботи та опо'
ряджувальні роботи.

Розташовання від головного в’їзду в місто — 1,25 км, від цен'
тру міста, від автошляху — 0,1 км, від залізниці — 1,1 км, від
АЗС — 1,25 км.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 55%.
Земельна ділянка: 0,058 га.
Вартість без урахування ПДВ: 42 491,66 грн.
ПДВ (20%): 8 498,33 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 50 989,99 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості: 5 099,00

грн.
3. Назва: котедж МБК&1 — поз. 58.
Місцезнаходження ОНБ: 07100, Київська обл., м. Славутич.
Балансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за

ЄДРПОУ 14310862), адреса: 09700, Київська обл., м. Славу'
тич.

Проектом передбачено: 2'поверховий п’ятикімнатний жит'
ловий будинок з гаражем.

Виконано: фундамент, стіни, перекриття підвалу, 1'го та
2'го поверху, дерев’яні конструкції даху, покриття даху із хви'
льових азбоцементних листів. Частково виконана підготовка під
оздоблення, встановлена металева коробка для гаражних ро'
біт.

Не виконано: зовнішні вікна і двері, внутрішні двері, входи в
будинок, внутрішні сантехнічні і електромонтажні роботи, опо'
ряджувальні роботи.

Розташовання від головного в’їзду в місто — 1,25 км, від ав'
тошляху — 0,1 км, від залізниці — 1,1 км, від АЗС — 1,25 км.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 55%.
Земельна ділянка: 0,058 га.
Вартість без урахування ПДВ: 52 341,74 грн.
ПДВ (20%): 10 468,35 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 62 810,09 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості: 6 281,01

грн.
4. Назва: котедж МБК&1 — поз. 59.
Місцезнаходження ОНБ: 07100, Київська обл., м. Славутич.
Балансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за

ЄДРПОУ 14310862), адреса: 09700, Київська обл., м. Славу'
тич.

Проектом передбачено: 2'поверховий п’ятикімнатний жит'
ловий будинок з гаражем.

Виконано: фундаменти, стіни, перекриття підвалу, 1'го та
2'го поверху, дерев’яні конструкції даху, покриття даху із хви'
льових азбоцементних листів, частково виконана підготовка під
оздоблення, встановлена металева коробка для гаражних ро'
біт.

Не виконано зовнішні вікна і двері, внутрішні двері, входи в
будинок, внутрішні сантехнічні і електромонтажні роботи, опо'
ряджувальні роботи.

Розташовання від головного в’їзду в місто — 1,25 км, від цен'
тру міста, від автошляху — 0,1 км, від залізниці — 1,1 км, від
АЗС — 1,25 км.

Ступінь будівельної готовності ОНБ: 55%.
Земельна ділянка: 0,058 га.
Вартість без урахування ПДВ: 57 087,39 грн.
ПДВ (20%): 11 417,48 грн.
Початкова вартість з урахуванням ПДВ: 68 504,87 грн.
Грошові кошти у розмірі 10% від початкової вартості: 6 850,49

грн.
Умови продажу об’єктів:
завершити будівництво та ввести в експлуатацію ОНБ

протягом 5 років;
заборона продажу ОНБ, земельної ділянки, на якій він

розташований, до моменту завершення будівництва та вве'
дення ОНБ в експлуатацію, а також до моменту здійснення
покупцем повних розрахунків за придбаний об’єкт. У разі
неможливості завершення будівництва в установлені стро'
ки за наявності відповідних обґрунтувань, строки завершен'
ня будівництва можуть бути змінені за рішенням органу при'
ватизації та органу місцевого самоврядування, з укладан'
ням додаткового договору;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навко'
лишнього природного середовища під час добудови та по'
дальшого введення в експлуатацію ОНБ;

питання відведення, купівлі або довгострокової оренди
земельної ділянки під ОНБ вирішується новим власником
самостійно, в порядку установленому чинним законодав'
ством, з місцевими органами влади;

зміни в проектно'технічній документації погодити в по'
рядку, установленому чинним законодавством з місцеви'
ми органами влади.

Аукціон буде проведено через тридцять календарних
днів після цієї публікації об 11.00 за адресою: м. Київ, вул.
Залізничне шосе, 57 (5&й поверх), ВАТ «Київська Універ&
сальна біржа».

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

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на
р/р № 37184500900001 Регіонального відділення ФДМУ по Ки'
ївській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в УДК у Київській об'
ласті, МФО 821018.

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’'
єкта вноситься на р/р № 37317100066101 Регіонального відді'
лення ФДМУ по Київській області, код за ЄДРПОУ 19028107, в
УДК у Київській області, МФО 821018.

Отримати більш докладну інформацію та подати заяву мож'
на в Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області, що
знаходиться за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1,
кімн. 832, тел. 296'87'30, 296'84'75.

МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота

під розбирання житлового будинку
Назва об’єкта: житловий будинок, який знаходиться на ба'

лансі ВАТ «Вознесенська агропромтехніка».
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Зо'

ряна.
Відомості про об’єкт: виконано — бутобетонний фундамент,

стіни будинку з силікатної цегли до рівня перекриття, примі'
щення підвалу не перекрито плитами.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки
0,18 га.



22 грудня  2004 року № 50(338)18
А У К Ц І О Н И � ����������            К О Н К У Р С И

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

Ступінь будівельної готовності: 20%.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 336 грн.,

ПДВ — 67,2 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 403,2

грн.
Умови продажу:
розібрати об’єкт строком до одного року з моменту перехо'

ду до покупця права власності на об’єкт;
передати земельну ділянку з додержанням умов здачі відпо'

відному органу місцевого самоврядування протягом одного ро'
ку після розбирання об’єкта;

заборона відчуження об’єкта на термін його розбирання; за'
безпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони на'
вколишнього природного середовища під час розбирання об’'
єкта.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184003000049 в Управлінні Державного казначей'
ства у Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ
20917284.

Грошові кошти в сумі 40,5 грн., що становить 10% від по'
чаткової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок
р/р № 37318006000049, в Управлінні Державного казначей'
ства по Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ
20917284.

Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від
дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Ми&
колаїв, вул. Чкалова, 20, в конференц&залі Регіональ&
ного відділення ФДМУ по Миколаївській області, об
11.00.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Миколаївська
обл., м. Вознесенськ, вул. Зоряна.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від'
ділення Фонду держмайна України по Миколаївській області,
54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6'й поверх, кімн. 12, тел.:
(0512) 47'03'81, 47'84'39.
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ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження

ціни  лота котельні
Назва об’єкта: котельня, що знаходиться на балансі ВАТ «Дні'

пробугводбуд».
Адреса об’єкта: Миколаївська обл., м. Очаків.
Відомості про об’єкт: будівля котельні, будівля хім. підготов'

ки, насосний розчинний вузол — каркас будівель з стінових па'
нелей на блочному фундаменті перекрито плитами; резерву'
ар з залізобетонних плит; будівля мазутної насосної станції —
цегляна будівля.

Ступінь будівельної готовності: 30%.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 38 200 грн.,

ПДВ — 7 640 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ —

45 840 грн.
Умови продажу:
завершити будівництво без збереження профілю та ввести

об’єкт в експлуатацію протягом 5 років від дати нотаріального
посвідчення договору купівлі'продажу;

забороняється відчуження об’єкта до моменту завершення
будівництва та введення його в експлуатацію;

забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охоро'
ни навколишнього природного середовища під час добудови
та подальшого введення в експлуатацію;

оформлення документації на право землекористування здій'
снюється покупцем в установленому законодавством поряд'
ку;

покупцю об’єкта може надаватися розстрочка платежу, згі'
дно з законодавством.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37184003000049 в УДК у Миколаївській області, МФО
826013, ЄДРПОУ 20917284.

Грошові кошти в сумі 4 584 грн., що становить 10% від по'
чаткової вартості продажу об’єкта, вносяться на рахунок
р/р № 37318006000049, в Управлінні Державного казначей'
ства у Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ
20917284.

Аукціон відбудеться через 30 календарних днів від
дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Ми&
колаїв, вул. Чкалова, 20, в конференц&залі Регіональ&
ного відділення ФДМУ по Миколаївській області, об
11.00.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: Миколаївська
обл., м. Вознесенськ, вул. Зоряна.

Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне від'
ділення Фонду держмайна України по Миколаївській області,
54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, кімн. 12, тел.: (0512)
47'03'81, 47'84'39.

СУМСЬКА  ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни

лота під розбирання — одноквартирного
житлового будинку № 1

Код за ЄДРПОУ: 00386726.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 1.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Сумсь'

ко'Степанівське», 42304, Сумський р'н, смт Степанівка, вул.
Комсомольська, 35.

Адреса об’єкта: 42326, Сумський р'н, с. Степаненкове.
По об’єкту виконано: стрічкові монолітні фундаменти з цег'

ляним цоколем; стіни та перегородки — піноблочні стінові па'
нелі (32 шт.); прибудова з керамічної цегли; перекриття — з/б
плити (7 шт.), піноблочні плити (8 шт.); покрівля з азбоцемен'
тних листів (90 шт.) по дерев’яних балках. Підлога, віконні та
дверні блоки відсутні, опоряджувальні роботи не виконува'
лись.

Ступінь будівельної готовності: 30%.
Площа забудови: 94 м2.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 7 785 грн.,

ПДВ — 1 557 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 9 342

грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом одного року з моменту переходу права власно'

сті на об’єкт до покупця розібрати об’єкт та привести буді'
вельний майданчик в належний стан відповідно до вимог
чинного законодавства з охорони навколишнього середо'
вища;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи'
шнього природного  середовища під час розбирання;

у разі придбання земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт, використовувати її тільки під забудову;

у разі відмови від права придбання земельної ділянки здати
її органам місцевого самоврядування;

питання переоформлення документів на право користу'
вання земельною ділянкою вирішується новим власником
самостійно в порядку, встановленому чинним законодав'
ством;

забороняється подальше відчуження об’єкта на термін роз'
бирання.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 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 934 грн., що становить 10% від по'
чаткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 17 січня 2005 року.
Аукціон буде проведено 21 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.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни

лота під розбирання — одноквартирного житлового
будинку № 2

Код за ЄДРПОУ: 00386726.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 2.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Сумсь'

ко'Степанівське», 42304, Сумський р'н, смт Степанівка, вул.
Комсомольська, 35.

Адреса об’єкта: 42326, Сумський р'н, с. Степаненкове.
По об’єкту виконано: стрічкові монолітні фундаменти з цег'

ляним цоколем; стіни та перегородки — піноблочні стінові па'
нелі (32 шт.); прибудова з керамічної цегли (частково розібра'
на); перекриття — з/б плити (7 шт.), піноблочні плити (8 шт.).
Підлога, віконні та дверні блоки відсутні, опоряджувальні ро'
боти не виконувались.

Ступінь будівельної готовності: 25%.
Площа забудови: 94 м2.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 6 285 грн.,

ПДВ — 1 257 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 7 542

грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом одного року з моменту переходу права власно'

сті на об’єкт до покупця розібрати об’єкт та привести буді'
вельний майданчик в належний стан відповідно до вимог
чинного законодавства з охорони навколишнього середо'
вища;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи'
шнього природного  середовища під час розбирання;

у разі придбання земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт, використовувати її тільки під забудову;

у разі відмови від права придбання земельної ділянки здати
її органам місцевого самоврядування;

питання переоформлення документів на право користу'
вання земельною ділянкою вирішується новим власником
самостійно в порядку, встановленому чинним законодав'
ством;

забороняється подальше відчуження об’єкта на термін роз'
бирання.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 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 754 грн., що становить 10% від по'
чаткової вартості об’єкта приватизації, вносяться на рахунок
Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 17 січня 2005 року.
Аукціон буде проведено 21 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.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни

лота під розбирання — одноквартирного житлового
будинку № 3

Код за ЄДРПОУ: 00386726.
Назва об’єкта: одноквартирний житловий будинок № 3.
Балансоутримувач: відкрите акціонерне товариство «Сумсь'

ко'Степанівське», 42304, Сумський р'н, смт Степанівка, вул.
Комсомольська, 35.

Адреса об’єкта: 42326, Сумський р'н, с. Степаненкове.
По об’єкту виконано: стрічкові монолітні фундаменти з це'

гляним цоколем; стіни та перегородки — піноблочні стінові
панелі (32 шт.); прибудова з керамічної цегли; перекриття —
з/б плити (7 шт.), піноблочні плити (8 шт.). Підлога, віконні та
дверні блоки відсутні, опоряджувальні роботи не виконува'
лись.

Ступінь будівельної готовності: 25%.
Площа забудови: 94 м2.
Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ — 6 285 грн.,

ПДВ — 1 257 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ — 7 542

грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом одного року з моменту переходу права власно'

сті на об’єкт до покупця розібрати об’єкт та привести буді'
вельний майданчик в належний стан відповідно до вимог
чинного законодавства з охорони навколишнього середо'
вища;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколи'
шнього природного  середовища під час розбирання;

у разі придбання земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт, використовувати її тільки під забудову;

у разі відмови від права придбання земельної ділянки здати
її органам місцевого самоврядування;

питання переоформлення документів на право користу'
вання земельною ділянкою вирішується новим власником
самостійно в порядку, встановленому чинним законодав'
ством;

забороняється подальше відчуження об’єкта на термін роз'
бирання.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 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 754 грн., що становить 10% від по'
чаткової вартості об’єкта приватизації вносяться на рахунок Ре'
гіонального відділення ФДМУ по Сумській області №
37317008000026, банк: УДК у Сумській області, м. Суми, МФО
837013, код 21124686.

Кінцевий термін прийняття заяв — 17 січня 2005 року.
Аукціон буде проведено 21 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.

Представництво Фонду майна Автономної Республіки
Крим у мм. Саки, Євпаторія, Роздольненському і Саксь'
кому районах інформує про перенесення, у зв’язку з но'
ворічними святами, дати проведення аукціону з прода'
жу під розбирання об’єкта незавершеного будівництва
— школи на 33 класи, розташованої за адресою: м. Са'
ки, вул. Санаторна. Аукціон відбудеться 14.01.05 о
10.00. Прийняття заяв припиняється за 3 дні до дати
проведення аукціону. Довідки за адресою: АРК, м. Євпа'
торія, пр. Леніна, 18/16, тел.: 6'12'48.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖУ АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ, т. 294&33&28
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00109398

00176745

00178594

00178713

00181496

00292238

00372405

00372693

00372925

00373468

00373575

00373669

00375906

00383107

00386991

00387499

00388547

00413386

00414411

00483493

00483547

00486356

00486669

00492055

00696668

00725588

00845660

00851577

00951468

00951801

00953734

00955851

00957614

01034969

01237616

01350156

01353663

01373341

02042356

02470773

02574248

03113360

03114164

03119486

03563011

04371845

04762586

04788522

05461214

05489371

05489388

05489394

05491089

05491161

05533112

14307268

14308291

14312499

20477260

20900183

21361759

21422886

21810683

22776959

24843341

30704866

30704892

30704929

ВАТ «БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНО#ДОПОМІЖНО#

ГО УСТАТКУВАННЯ ТА ТРУБОПРОВОДІВ»

ВАТ «ТОРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ШАХТ#

НОГО КРІПЛЕННЯ»

ВАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

ВАТ «БРЯНКІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

ВАТ «ТРЕСТ «СВЕРДЛОВСЬКШАХТОБУД»

ВАТ «КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР»

ВАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦУКРО#РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»

ВАТ «ГАЛИЧЦУКОР»

ВАТ «СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД»

ВАТ «СЕЛИЩАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

ВАТ «МАТУСІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

ВАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

ВАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ВАТ «ПРИКАРПАТТЮТЮН»

ВАТ «БУРЯКОРАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»

ВАТ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕ#

РЕЗИНО»

ВАТ «ПОДІЛЬСЬКАГРОХАРЧОРЕМБУД»

ВАТ «БЛАГОДАТНЕ»

ВАТ «АЗОВСЬКИЙ»

ВАТ «ПЛЕМПТАХОЗАВОД ІМЕНІ ЧКАЛОВА»

ВАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «РОЗОВСЬКИЙ»

ВАТ «КЕГИЧІВКА»

ВАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЛЮБОМИРІВКА»

СВАТ «ВІННИЦЯ#СОРТНАСІННЄОВОЧ»

ВАТ «ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО

ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ»

ВАТ «ВЕЛИКОЗАГОРІВСЬКЕ»

ВАТ «ПТАХОФАБРИКА «УЖГОРОДСЬКА»

ВАТ «ЛУЧЕЗАРНИЙ»

ВАТ «МЕЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ВАТ «КАГАРЛИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

ВАТ «ПЕРЕЩЕПИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

ВАТ «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ВАТ «МАКІЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛІОРА#

ТОР»

ВАТ «КРАМАТОРСЬКЖИТЛОБУД»

ВАТ  «КОНОТОПСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД»

ВАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУ#

ДІВНИЦТВА»

ВАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИ#

РОБІВ»

ВАТ «ФАВОРИТ»

ВАТ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»

ГЕНЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ В ЧЕРНІ#

ВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ — ВАТ ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

«ЧЕРЕМОШ»

ВАТ «КРЕМІНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ#

СТВО 10910»

ВАТ «ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ#

СТВО 12329»

ВАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКЕ  АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД#

ПРИЄМСТВО 17147»

ВАТ «КРАСНОДОНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

ВАТ «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

ВАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН»

ВАТ «КРЫМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»

ВАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ#

СТВО 17143»

ВАТ «БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»

ВАТ «ІВАНКІВСЬКА «РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ»

ВАТ «МАКАРІВСЬКА «СІЛЬГОСПХІМІЯ»

ВАТ «ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО

ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»

ВАТ «АГРОБІЗНЕС#НВ»

ВАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ

ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ»

ВАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА»

ВАТ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ»

ВАТ «КАМ’ЯНСЬКО#ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

«СОРТНАСІННЄОВОЧ»

ВАТ «РОДНІКИ»

ВАТ «МАНЬКІВСЬКИЙ САНАТОРІЙ ТА ДИТЯЧИЙ ЛІКУ#

ВАЛЬНО#ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «КОЛОС»

ВАТ «КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ МІЖРАЙПЛЕМСЕРВІС»

ВАТ «СВІТЛОФОР»

ВАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ#ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОН»

ВАТ «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ#

СТВО»

ВАТ «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК»

ВАТ «ТРАНСПОРТНИК»

ВАТ «МЕТАЛІСТ»

1466874,75 586749   0.25  0.25 0,10689 0,08510 8 1 5720 57000 8 1 5719,99 57000 0 0 0,01 0 586749 0 62719,99

2444142,25 879977   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879977 0

5852975 2292680   0.25  0.25 0,06250 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 2292520 10

3544009,25 1272096   0.25  0.25 0,06250 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 1271936 10

1808776 553821   0.25  0.25 0,01000 0 3 1 920 10 3 1 920 10 0 0 0 0 93000 460821 930

1040100 146040   0.25  0.25 0,01000 0 2 0 30 0 2 0 30 0 0 0 0 0 3000 143040 30

6196010,5 679996   0.25  0.25 0,01001 0,00685 8 1 6800 10 8 1 6800 10 0 0 0 0 679996 0 6810

5043500 677100   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677100 0

14388336 5754854   0.25  0.25 0,06250 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 5754694 10

2726100 670000   0.25  0.25 0 0 1 0 200 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 670000 0

1591000 636400   0.25  0.25 0 0 1 0 200 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 636400 0

5126000 656200   0.25  0.25 0 0 1 0 200 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 656200 0

1997932 399589   0.25  0.25 0,01000 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 1000 398589 10

4630628 425816   0.25  0.25 0,04703 0,03789 7 4 228 19800 7 4 227,98 19799,98 0 0 0,02 0,02 425816 0 20027,96

2898253 1054340   0.25  0.25 0,06250 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 160 1054180 10

1450330 11160   0.25  0.25 0,02151 0 5 0 240 0 5 0 240 0 0 0 0 0 11160 0 240

2879800 1151920   0.25  0.25 0,06250 0 170 0 144000 0 2 0 1450 0 168 0 0 0 23200 1128720 1450

4809300 1622667   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1622667 0

512731 105032   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105032 0

10366100 4145800   0.25  0.25 0,06250 0 1 1 12 10 1 1 12 10 0 0 0 0 352 4145448 22

8379877 15213860   0.05  0.05 0,01250 0 3 1 64 10 2 1 52 10 1 0 0 0 4960 15208900 62

4032080 1610080   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1610080 0

7211900 4519780   0.25  0.25 0,06250 0 1 1 12 10 1 1 12 10 0 0 0 0 352 4519428 22

1221500 488600   0.25  0.25 0,01150 0,00553 14 1 5611 10 14 1 5611 10 0 0 0 0 488600 0 5621

254689 61116   0.25  0.25 0,01000 0 3 2 30 20 3 2 30 20 0 0 0 0 5000 56116 50

1397000 163000   0.25  0.25 0,01190 0,00626 4 0 1940 0 4 0 1940 0 0 0 0 0 163000 0 1940

5932160 2286052   0.25  0.25 0,06250 0 2 1 30 10 2 1 30 10 0 0 0 0 640 2285412 40

7646023 3058392   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3058392 0

2262000 904640   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 904640 0

2104900 675542   0.25  0.25 0,01000 0 5 1 334 10 3 1 120 10 2 0 0 0 13000 662542 130

719284 739485   0.25  0.25 0,06250 0 38 4 22402 15760 38 4 22402 15760 0 0 0 0 610592 128893 38162

3043269 1266292   0.25  0.25 0,06250 0 3 2 690 13010 3 2 690 13010 0 0 0 0 219200 1047092 13700

4319373 863874   0.25  0.25 0,06250 0 2 2 212 11570 2 2 212 11570 0 0 0 0 188512 675362 11782

1941500 621280   0.25  0.25 0,01000 0 3 1 122 2000 2 1 110 2000 1 0 0 0 211000 410280 2110

23500 9400   0.25  4.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9400 0

2394302 953452   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953452 0

1759118 675500   0.25  0.25 0,01016 0,00886 10 0 6865 0 10 0 6865 0 0 0 0 0 675500 0 6865

6080870 2432348   0.25  0.25 0,06250 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 160 2432188 10

199343 79738   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79738 0

438690 132103   0.25  0.25 0,31053 0,20752 7 3 986 40036 7 3 985,69 40035,92 0 0 0,31 0,08 132103 0 41021,61

48851428,50 9518388   0.25  0.25 0,06250 0 2 1 100 10 2 1 100 10 0 0 0 0 1760 9516628 110

171160,50 32646   0.25  0.25 0,01000 0 2 0 20 0 2 0 20 0 0 0 0 0 2000 30646 20

51032100 20412840   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20412840 0

179000 71600   0.25  0.25 0,04835 0,03507 4 1 1462 2000 4 1 1462 1999,99 0 0 0 0,01 71600 0 3461,99

4989815 199593   0.25  0.25 0,01285 0,01195 4 0 2565 0 4 0 2565 0 0 0 0 0 199593 0 2565

3578900 1201320   0.25  0.25 0,06250 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 1201160 10

12230600 4892243   0.25  0.25 0,06250 0 0 2 0 20 0 2 0 20 0 0 0 0 320 4891923 20

457060 100692   0.25  0.25 0,01000 0 4 0 317 0 3 0 267 0 1 0 0 0 26700 73992 267

85000 34000   0.25  0.25 0,16794 0,12103 4 2 2010 3700 4 2 2009,82 3700 0 0 0,18 0 34000 0 5709,82

653431 56907   0.25  0.25 0,01000 0 2 1 20 10 2 1 20 10 0 0 0 0 3000 53907 30

268973 107580   0.25  0.25 0,01181 0,00911 5 1 1260 10 5 1 1260 10 0 0 0 0 107580 0 1270

1931308 772530   0.25  0.25 0,06250 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 772370 10

3727717 679800   0.25  0.25 0,01000 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 1000 678800 10

5258951 678800   0.25  0.25 0,01000 0 1 1 10 10 1 1 10 10 0 0 0 0 2000 676800 20

22494700 8998000   0.25  0.25 0,06250 0 2 1 20 10 2 1 20 10 0 0 0 0 480 8997520 30

7065413 2825522   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2825522 0

3520100 1408040   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1408040 0

7957700 3183080   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3183080 0

356700 142680   0.25  0.25 0,01090 0,00576 4 1 1545 10 4 1 1545 10 0 0 0 0 142680 0 1555

6780400 678039   0.25  0.25 0,01460 0,01199 5 2 400 9500 5 2 400 9500 0 0 0 0 678039 0 9900

3970600 1221132   0.25  0.25 0,06250 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 160 1220972 10

141134 28226   0.25  0.25 0,01251 0,00863 4 0 353 0 4 0 353 0 0 0 0 0 28226 0 353

4314887 1725764   0.25  0.25 0,06250 0 0 1 0 17260 0 1 0 17260 0 0 0 0 276160 1449604 17260

39866400 7879114   0.25  0.25 0,06250 0 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 160 7878954 10

604500 800   0.25  0.25 0,01250 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 800 0 10

3214900 1285960   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1285960 0

2131800 701616   0.25  0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701616 0

1006000 200   0.25  0.25 0,05000 0 1 0 10 0 1 0 10 0 0 0 0 0 200 0 10

*– підприємство знято з аукціону згідно з наказом ФДМУ від 24.11.2004 № 2589.
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ІНФОРМАЦІЯ
Фонду майна Автономної Республіки Крим

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення

незалежної оцінки об’єктів
Об’єкт комунальної власності — будівля колишнього гур&

тожитку на 100 місць.
Мета оцінки: визначення ринкової ціни продажу об’єкта за

конкурсом.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Сімферо'

польський район, с. Пожарське, вул. Першотравнева, 25.
Об’єкт, що належить Автономній Республіці Крим, — трубо&

провід питної води від промплощадки до м. Щолкіне, що
знаходиться на балансі Щолкінського ВПВКГ.

Мета оцінки: визначення вартості об’єкта, аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Ленінський

район, м. Щолкіне.
Об’єкт комунальної власності — рятувальна станція.
Мета оцінки: визначення початкової ціни продажу об’єкта.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Бахчисарай'

ський район, с. Пісчане, вул. Набережна, 10.
Об’єкт незавершеного будівництва — будівля амбулаторії

у смт Коктебель, що знаходиться на балансі ВКБ Феодосій'
ської міської ради (повторно).

Мета оцінки: визначення початкової вартості продажу об’'
єкта, конкурс.

Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Феодо'
сія, смт Коктебель.

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії
такі документи:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до'
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, копії посвідчення про підвищення кваліфікації оці'
нювачів; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу'
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та під'
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під'
писами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви'
даного претенденту Фондом державного майна України; інфо'
рмацію про претендента (документ, у якому зазначаються ві'
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі'
кації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у
його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза'
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); кон'
курсну пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну вико'
нання робіт (у календарних днях) — подаються в запечатаному
конверті; один конверт із зазначеною адресою учасника кон'
курсу.

 Конкурсна документація подається в запечатаному кон'
верті з описом підтвердних документів, що містяться в кон'
верті.

Конкурс відбудеться 12 січня 2005 року о 10.00 у Фонді
майна Автономної Республіки Крим за адресою: м. Сім&
ферополь, вул. Севастопольська,17.

Конкурсну документацію слід подавати у відділ діловодства
Фонду майна Автономної Республіки Крим 6 січня 2005 року
за тією ж адресою, кабінет №7, телефон/факс для довідок
(0652) 27'02'86.

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: вбудоване приміщення частини магазину у бу'

дівлі гуртожитку площею 106,8 м2, що не увійшло до статутно'
го фонду КСП «П’ятиозерний».

Мета оцінки: аукціон.
Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, Краснопе'

рекопський район, с. Таврічеське, вул. Шкільна.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; копію

установчого документа претендента; копію кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і бу'
дуть залучені до виконання незалежної оцінки; письмові зго'
ди оцінювачів, які будуть залучені додатково для виконання
робіт з незалежної оцінки і підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката су'
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформацію про претендента (до'
кумент, у якому зазначаються відомості про претендента: до'
свід проведення незалежної оцінки державного майна при
приватизації, кваліфікація та особистий досвід  роботи  оці'
нювачів, які працюють у штатному складі і додатково залуча'
ються для здійснення незалежної оцінки  подібного майна);
конкурсні пропозиції щодо вартості виконаних робіт, кальку'

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 конку�
рсу 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

відділенні.

відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003
№ 2100); копія установчого документа претендента; копії ква'
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи'
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх'
німи особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціно'
чної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; інформація про претендента (документ, який мі'
стить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра'
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна то'
що).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано'
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та'
кож термін виконання робіт, якщо він не визначений в інфор'
мації для проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організа'
ційної роботи Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоград'
ській області до 3 січня 2005 року включно.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На
конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору су'
б’єктів оціночної діяльності».

Конкурс вiдбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ
по Кiровоградськiй областi 6 січня 2005 року о 14&й годи&
ні за адресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, кiмн.
708.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Луганській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
майна

Об’єкт незавершеного будівництва — одноквартирний
житловий будинок № 1.

Мета оцінки — продаж під розбирання.
Адреса: Краснодонський р'н, с'ще Власівка.
Об’єкт незавершеного будівництва — одноквартирний

житловий будинок № 2.
Мета оцінки – продаж під розбирання.
Адреса: Краснодонський р'н, с'ще Власівка.
Об’єкт незавершеного будівництва — одноквартирний

житловий будинок № 3.
Мета оцінки – продаж під розбирання.
Адреса: Краснодонський р'н, с'ще Власівка.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій'

снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір су'
б’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і зареєст'
рованого Міністерством юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єк'

та оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікацій'
ними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстра'
цію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно
до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Держав'
ному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер'
жавного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстро'
ваного в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки
майна, зокрема, подібного майна; переліку оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підпи'
сання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у про'
веденні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінюва'
чів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної дія'
льності, до виконання робіт з оцінки майна; у разі необхід'
ності — спеціального дозволу на провадження діяльності, по'
в’язаною з державною таємницею, виданого суб’єкту оціно'
чної 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 оціно'
чної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено здійснення прак'
тичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального
відділення Фонду державного майна України конкурсну до�
кументацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів нале�
жить:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до'
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко'
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май'
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо'
бистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної ді'
яльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі'
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працю'
ють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна то'
що).
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ляції витрат і терміну виконання робіт (у календарних днях) —
подаються в запечатаному вигляді; один конверт із зазначен'
ням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна документація  подається в запечатаному конвер'
ті з описом документів, що знаходяться в конверті.

Конкурс відбудеться  через 14 днів після опублікування
інформації у газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за
адресою: м. Джанкой, вул. К. Маркса, 10, представницт&
во Фонду майна у мм. Джанкої, Армянську і Краснопере&
копську, Джанкойському, Первомайському, Краснопере&
копському районах, тел. 3&30&84.

Прийняття документів припиняється за 4 календарних дні до
дати проведення конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення

незалежної оцінки майна, що підлягає приватизації
(запланована дата оцінки 31.12.04)

Об’єкт комунальної власності (гр. А) — нежитлове примі&
щення, орендоване як магазин промтоварів, загальною пло'
щею 138,1 м2, що знаходиться на балансі комунального під'
приємства «Служба єдиного замовника міста Зугрес».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення первіс'
ної вартості для приватизації об’єкта шляхом продажу на
аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта: м. Харцизьк, м. Зугрес, вул. Ста'
нційна, 4.

Балансова залишкова вартість: 58 868,88 грн.
Об’єкт комунальної власності (гр. А) — інвентарні об’єкти

загальною площею 962,4 м2 (літній павільйон літ. Р'1, літній
павільйон літ. С'1), що знаходиться на балансі комунальної лі'
кувально'профілактичної установи «Обласний дитячий кістко'
во'туберкульозний санаторій, м. Маріуполь».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення первісної
вартості для приватизації об’єкта шляхом викупу.

Місцезнаходження об’єкта: м. Маріуполь, Приморський бу'
львар, 23.

Балансова залишкова вартість: 94 804 грн.
 Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до кон�

курсної комісії документацію в запечатаному конверті. До під�
твердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; ко'
пія установчого документа претендента; копії кваліфікацій'
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу'
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом держа'
вного майна України; інформація  про претендента (доку'
мент, який містить відомості про претендента щодо його до'
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці'
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі
подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано'
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та'
кож терміну виконання робіт.

Конкурс відбудеться о 10.00 6 січня 2005 року за адре&
сою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.

Конкурсна документація подається до секретаря комісії не
пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати прове'
дення конкурсу (включно) за адресою: м. Донецьк, вул. Арте'
ма, 97, к.428. Тел. для довідок 335'93'73.

IНФОРМАЦIЯ
Регiонального вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй

областi про оголошення повторного конкурсу з вiдбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до
проведення незалежної оцiнки об’єкта приватизації
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва —

склад для утримання непродовольчих товарів «Укропткульт'
товари».

Адреса об’єкта: 25014, м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва –

склад для утримання непродовольчих товарів «Укропткультто'
вари» — 4'поверхова каркасно'панельна будівля. Змонтова'
но: внутрішній каркас та наружні панельні стіни, збірні залізо'
бетонні панелі перекриття; частково виконана покрівля. Пло'
ща земельної ділянки — 0,4 га.

Cпосіб приватизації: аукціон.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від�

ділення конкурсну документацію, яка складається з конкурс�
ної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсi за встановленою формою (відпо'
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Конкурс відбудеться 06.01.05 за адресою: м.  Херсон,
бульв. Мирний, 3, кімн. 502.

Конкурсна документація приймається до 03.01.05 (включно)
за адресою: м. Херсон, бульв. Мирний,3, кімн.502, тел. для до'
відок 24'33'68.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій

області про проведення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта — цілісний майновий комплекс лазні, що зна'

ходиться на балансі Козятинської дистанції цивільних сплруд і
водопостачання.

 Місцезнаходження об’єкта — м. Шепетівка, вул. Горько'
го, 2.

 Запланована дата оцінки — 31.12.2004.
 Організаційно'правова форма — державна власність.
 Мета проведення незалежної оцінки — визначення ринко'

вої вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Кінцевий термін надання документів: 14.01.2005.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд

конкурсної комісії:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (від'

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціно'
чної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 25.12.2003
№ 2100); копія установчого документа претендента; копії ква'
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та, яких буде залучено до проведення оцінки та підпи'
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці'
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно'
го майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду робо'
ти, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май'
на, тощо); один конверт із зазначенням адреси учасника кон'
курсу; пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуля'
ції витрат та строку виконання робіт (подаються у запечата'
ному конверті).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях. Конкурсна доку'
ментація подається в запечатаному конверті з описом підтве'
рдних документів, що містяться в конверті.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний до'
свід по визначенню ринкової вартості подібного майна.

Конкурс відбудеться 17 січня 2005 року в 14.00 у примі&
щенні Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій об&
ласті за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел.
для довідок 79&56&16.

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 діяльно'

сті для оцінки  по об’єкту комунальної власності — Бахчиса'
райському комунальному торговельно'закупівельному підпри'
ємству, Автономна Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Мая'
ковського, 3, визнано Українську універсальну біржу.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся 25.11.2004 у Регіональному відділенні

ФДМУ по Донецькій області з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення

незалежної оцінки майна
Переможцями конкурсу визнано:
по групі інвентарних об’єктів, які не увійшли до статутного

фонду ВАТ «Донецький завод іграшок», у складі: металеві ого'
родження, сходи, сітки; металеве обладнання; спортивний ін'
вентар; стільці, столи та інше майно. Місцезнаходження
об’єкта: м. Донецьк, вул. Кірова, 90,— МПП «ВФ «Науктех�
проект»;

будівлі матеріального складу, що знаходиться на балансі Ша'
хтарської дирекції з ліквідації шахт ДП «Донвуглереструктури'
зація». Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., Шахтарсь'
кий район, с/рада Розівська, поверховий комплекс шахти «Ки'
ровська»,— ПП «Фірма «Інженер»;

цілісному майновому комплексу заводу «Полімер», орендо'
ваний ТОВ «БУДДОН». Місцезнаходження об’єкта: м. Донецьк,
вул. Перемоги, 1,— МПП «ВФ «Науктехпроект»;

вбудованому нежитловому приміщенню площею 38,0 м2,
що знаходиться на балансі Комунального підприємства «Слу'
жба єдиного замовника» м. Зугес. Місцезнаходження об’'
єкта: м. Харцизьк, м. Зугрес, вул. Леніна, 8, — СПД ФО Ган�
жа Б. М.

Підсумки конкурсу, що відбувся в Регіональному відділенні
ФДМУ по Кіровоградській області з відбору суб’єктів оціно'
чної діяльності, які будуть залучені для проведення незале'
жної оцінки об’єктів приватизації — суб’єкта господарюван'
ня для проведення незалежної оцінки не завершеного бу&
дівництвом складу для утримання непродовольчих то&
варів «Укропткульттовари», що розташований за адре'
сою: м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88, вважати таким що
09.12.2004 не відбувся.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано'
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та'
кож терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інфор'
мації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо'
нального відділення ФДМУ по Луганській області (м. Луганськ,
пл. Героїв ВВВ, 3а, кімната 206) до 17.00 4 січня 2005 р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На
конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору су'
б’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться 12.01.2005 в 15.00 в Регіонально&
му відділенні ФДМУ по Луганській області за адресою:
91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а.

Телефон для довідок 58'03'30.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління економіки та власності виконкому

Краснодонської міської ради про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть

залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації комунальної власності

Нежитлове вбудоване приміщення площею 134,9 м2,
що знаходиться на балансі Управління економіки та власно'
сті.

Адреса об’єкта: Луганська обл., м. Краснодон, вул. Першо'
кінна, 1.

Спосіб приватизації — викуп.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій'

снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір су'
б’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 25.11.2003 № 2100 і зареєст'
рованого 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 оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер'
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку
реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оці'
нювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерс'
тві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема, поді'
бного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до вико'
нання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку май'
на, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного май'
на; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки май'
на; у разі необхідності — спеціального дозволу на проваджен'
ня діяльності, пов’язаною з державною таємницею, виданого
суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оці'
нювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оці'
ночної діяльності.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціно'
чної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено здійснення прак'
тичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від�
ділення Фонду державного майна України конкурсну докумен�
тацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних
документів. До підтвердних документів належить:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до'
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко'
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май'
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо'
бистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної ді'
яльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі'
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працю'
ють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна то'
що).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата'
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико'
нання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в ін'
формації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо'
нального відділення ФДМУ по Луганській області (м. Красно'
дон Луганнської обл., пл. Леніна, 8.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На
конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору су'
б’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться через 18 днів після опублікуван&
ня цієї інформації о 10.00 в Управлінні економіки та
власності виконкому Краснодонської міської ради за
адресою: м. Краснодон, Луганської обл., пл. Лені&
на, 8.

Телефон для довідок 2'51'80.
Документи приймаються за вищевказаною адресою. Кінце'

вий термін прийняття документів — за 4 дні до дати проведен'
ня конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській

області про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація поліп'
шень орендованого майна та визначення ринкової вартості
орендованого майна, що приватизується шляхом викупу оре'
ндарем, який здійснив невід’ємні поліпшення та ринкової вар'
тості невід’ємних поліпшень.

Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля, літ. А'2, загальною
площею 1 157,4 м2, що знаходиться на балансі Управління міс'
тобудування та архітектури Харківської обласної державної ад'
міністрації і орендується ТОВ «Фортуна ЛТД».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61002, м. Харків, вул. Сум'
ська, 43.

Галузь народного господарства, основні види продукції (по'
слуг), що виробляються: інша комерційна діяльність, офісні
приміщення.

Відомості про об’єкт: нежитлова будівля, літ. А'2, загальною
площею 1 157,4 м2, рік побудови — до 1917року, пам’ятка міс'
тобудування та архітектури, охоронний № 412.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсько'
го товариства: —.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на
01.09.2004: 1 884 100,00 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, — не'
має.

Організаційно'правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 31.12.2004.
Термін виконання робіт — 15 календарних днів.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну доку�

ментацію в запечатаному конверті з описом підтвердних доку�
ментів (наказ ФДМУ № 2100 від 25.11.2003):

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; ко'
пію установчого документа претендента, копії кваліфікацій'
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу'
де додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами, копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ, інформа'
цію про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо'
бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його шта'
тному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна тощо), практичний досвід роботи з незалежної
оцінки, один конверт із зазначенням адреси учасника кон'
курсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано'
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та'
кож терміну виконання робіт.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в
єдиній одиниці виміру — календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі
не допускається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу служ'
бового діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Харків'
ській області до 18.01.2005 за адресою: 61022, м. Харків, пл.
Свободи, 5, Держпром, 3'й під’їзд, 1'й поверх, кімн. 205.

Конкурс відбудеться 21.01.2005 в Регіональному від&
діленні ФДМУ по Харківській області за адресою: 61022,
м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3&й під’їзд, 5&й по&
верх, кімн. 230а, о 15.00.

Тел. для довідок (057) 705'18'59.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Херсонській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
комунального майна

Вбудовані приміщення загальною площею 261,3 м2, у т.ч. під'
вальне приміщення площею 97,0 м2, які знаходяться на балан'
сі Таврійського виконкому та розташовані за адресою: м. Тав'
рійск, вул. Молодіжна, 33б.

Спосіб приватизації — викуп орендарем.
Об’єкт без поліпшень.
Запланована дата оцінки 31.12.04.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії

такі документи:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; ко'

пію установчого документа претендента; копії кваліфікацій'
них документів, оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких бу'
де залучено претендентом до проведення робіт з оцінки май'
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо'
бистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної ді'
яльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформацію про претендента (документ, який міс'
тить відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра'
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна то'
що).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата'
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико'
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро'
біт, та терміну виконання робіт (не більше 15 календарних
днів).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації
або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі
не допускається.
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ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу з відбору експертів

(м. Краснодон Луганської області)
Виконавчий комітет Краснодонської міської ради пові'

домляє, що переможцем конкурсу експертів по об’єкту:
окремо розташованій будівлі площею 1 565,1 м2, за адре'
сою: Луганська обл., м. Молодогвардійськ, визнано ТОВ
«Агентство «Ценз».

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській області

про підсумки конкурсу  з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки, який

відбувся в регіональному відділенні 3 грудня 2004 року
Переможцями конкурсу визнано.
1. Суб’єкта оціночної діяльності ПП фірму «Експерт – Рівне»в

м. Рівне на виконання незалежної оцінки об’єкта державної вла'
сності — будівлі та обладнання колишнього магазину «Іграш'
ки» філії магазину № 9, що орендується ТОВ «Кузнецовське на'
лагоджувально'монтажне управління «Електропівденмонтаж»
за адресою: Рівненська область, м. Кузнецовськ, просп.
 Шевченка, 5.

2. Суб’єкта оціночної діяльності Фірму «Рівне – Експо» в м.
Рівне на виконання незалежної оцінки об’єктів державної вла'
сності:

1) Частини приміщення блоку Б магазину № 12 «Торговий
центр», що орендується ТОВ «Рута» за адресою: Рівненська об'
ласть, м. Кузнецовськ, мкр'н Будівельників, 71б.

2) Частини приміщення блоку Б магазину № 12 «Торговий
центр», що орендується ПП Бернацькою Н.М. за адресою: Рів'
ненська область, м. Кузнецовськ, мкр'н Будівельників,71б.

3) Частини приміщення блоку Б магазину № 12 «Торговий
центр», що орендується підприємцем Горбенко Л.І., Рівненсь'
ка область, м. Кузнецовськ, мкр'н Будівельників, 71б.

4) Частини приміщення блоку Б магазину №12 «Торговий
центр», що орендується підприємцем  Сад В. Н., Рівненська об'
ласть, м. Кузнецовськ, мкр'н Будівельників, 71б.

5) Частини приміщення блоку Б магазину № 12 «Торговий
центр», що орендується підприємцем Бабік Т. А., Рівненська об'
ласть, м. Кузнецовськ, мкр'н Будівельників, 71б.

6) Частини приміщення блоку Б магазину № 12 «Торговий
центр», що орендується підприємцем Червоною В. В., Рівнен'
ська область, м. Кузнецовськ, мкр'н Будівельників, 71б.

3. Суб’єкта оціночної діяльності фірму ЕКФ «Приватна спра�
ва» в м. Рівне на виконання незалежної оцінки об’єкта держа'
вної власності будівлі та обладнання магазину № 20 «Універ'
сам», Рівненська область, м. Кузнецовськ, мкр'н Будівельни'
ків, 49.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному

відділенні ФДМУ по Харківській області 10.12. 2004
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

1. Переможцем конкурсу по об’єкту:
нежитловій будівлі — блоку допоміжних цехів загальною пло'

щею 1 478,7 м2 , що знаходиться на балансі ВАТ «АТП' №16354»,
за адресою: м. Харків, вул. Морозова,18, визнано суб’єкта оці�
ночної діяльності КП інститут «ПромбудНДІпроект».

2. Переможцем конкурсу по об’єкту:
нежитлових приміщеннях першого поверху та підвальних

приміщеннях житлового будинку загальною площею 565,5 м2,
за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна,302, визнано суб’єкта оці'
ночної діяльності ДП фірма  «Універсал'Експерт».

3. Переможцем конкурсу по об’єкту:
група інвентарних об’єктів, що знаходиться на балансі ВАТ

«Харківський домобудівельний комбінат № 1», за адресою: м.
Харків, просп. Тракторобудівників,107в, визнано суб’єкта оці'
ночної діяльності ТОВ «СІТ'Консалт».

4. Переможцем конкурсу по об’єкту: ОНБ — пральні, що зна'
ходиться на балансі ДП «Завод ім. В.О. Малишева», за адре'
сою: м. Харків, вул. Ковтуна, визнано суб’єкта оціночної діяль�
ності Українсько�Російська товарна біржа.

5. Договори на проведення незалежної оцінки по об’єк'
тах:

цистерні 8 м3 інв. № 2139, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський», за адресою: Харківська обл., Великобурлуць'
кий р'н, с. Садовод;

цистерні 8 м3 інв. № 2140, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський», за адресою: Харківська обл., Великобурлуць'
кий р'н, с. Садовод;

ємкості 16 м3 інв. № 2071, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський», за адресою: Харківська обл., Великобурлуць'
кий р'н, с. Садовод;

ємкості 16 м3 інв. № 2080, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський», за адресою: Харківська обл., Великобурлуць'
кий р'н, с. Садовод;

ємкості 16 м3 інв. № 2081, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський», за адресою: Харківська обл., Великобурлуць'
кий р'н, с. Садовод;

ємкості 16 м3 інв. № 2082, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський», за адресою: Харківська обл., Великобурлуць'
кий р'н, с. Садовод;

ємкості 16 м3 інв. № 2083, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський», за адресою: Харківська обл., Великобурлуць'
кий р'н, с. Садовод;

ємкості 16 м3 інв. № 2084, що знаходиться на балансі ВАТ
«Андріївський», за адресою: Харківська обл., Великобурлуць'
кий р'н, с. Садовод, буде укладено з суб’єктом оціночної дія'
льності ТОВ «СІТ'Консалт».

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ,
який відбувся 06.12.2004 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Хмельницькій області, з відбору суб’єктів

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежних оцінок об’єктів

 Переможцем конкурсу визнано:
по обладнанню медпункту (медичне обладнання «Алока»,

апарат «Потон», апарат УЗТ'101, опромінювач БОП'4, ма'
сажер «Релакс») в м. Городок по вул. Шевченка, 39, що не
увійшло до статутного фонду ВАТ «Говер» — ТОВ Експерт�
но�консалтингова фірма «Власна справа», м. Хмельниць�
кий;

обладнання кафе (міксер, тостер, вакуумний апарат) в м. Го'
родок по вул. Шевченка, 39, що не увійшло до статутного фон'
ду ВАТ «Говер» — ТОВ Експертно�консалтингова фірма «Влас�
на справа», м. Хмельницький.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна

України по Донецькій області про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть

залучені для проведення незалежної оцінки майна,
що підлягає приватизації

(запланована дата оцінки 31.12.04)
Об’єкти незавершеного будівництва.
Назва об’єкта: ОНБ — кран мостовий (склад готової про&

дукції № 1), що знаходиться на балансі ВАТ «Енергомашспец'
сталь».

Мета оцінки: визначення початкової вартості для прива'
тизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні (під розбиран'
ня).

Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Краматорськ.
Балансова залишкова вартість: 275 тис. грн.
Назва об’єкта: ОНБ — закритий розподільчий пристрій

35/6 кВ № 2 (підстанція 220/110/35/6 кВ), що знаходиться
на балансі ВАТ «Енергомашспецсталь».

Мета оцінки: визначення початкової вартості для прива'
тизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні (під розбиран'
ня).

Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Краматорськ.
Балансова залишкова вартість : 832 тис. грн.
Назва об’єкта; ОНБ — корпус № 8 — блок цехів механі&

чно&обробного виробництва (ІІІ черга — корпус в осях
19&31), що знаходиться на балансі ВАТ «Енергомашспец'
сталь».

Мета оцінки: визначення початкової вартості для прива'
тизації об’єкта шляхом продажу на аукціоні (під розбиран'
ня).

Місцезнаходження об’єкта: Донецька обл., м. Краматорськ.
Балансова залишкова вартість : 507 тис. грн.
Назва об’єкта: OHБ — устаткування підготовчого елект&

росталеплавильного цеху і блоку складів № 2, що знахо'
диться на балансі ВАТ «Енергомашспецсталь».

Мета оцінки: визначення початкової вартості для привати'
зації об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта; Донецька обл., м. Краматорськ.
Балансова залишкова вартість : 934 тис. грн.
Об’єкти державної власності (гр. А).
Назва об’єкта: гpyna інвентарних об’єктів, що знахо'

диться на балансі Державного підприємства «Головне управ'
ління робітничого постачання підприємств вугільної галузі»,
у складі: нежитлова будівля магазину; підсобні споруди;
склад — 2 од.; котельня; димова труба; огорожа; брама; душ;
вбиральня.

Мета оцінки: визначення первісної вартості для приватиза'
ції об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта: м. Сніжне, вул. Бородіна, 4.
Балансова залишкова вартість : 56 145,58 грн.
Назва об’єкта: нежитлове приміщення (кафе) площею

370,9 м2, що знаходиться на балансі Державного підприємст'
ва «Макіїввугілля» і орендується ТОВ «Візантія».

Мета оцінки: визначення вартості для приватизації об’єкта
шляхом викупу.

Місцезнаходження об’єкта: м. Макіївка, пл. Радянська, 2.
Балансова залишкова вартість : 61 784,52 грн.
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення з дво&

ма ґанками загальною площею 117,0 м2, що знаходиться
на балансі Слов’янського хіміко'механічного технікуму і орен'
дується ТОВ «Донбас'Фармація'Трейдінг».

Мета оцінки: визначення вартості для приватизації об’єкта
шляхом викупу.

Місцезнаходження об’єкта: м. Слов’янськ, вул. К.Маркса, 41.
Балансова залишкова вартість : 32 073 грн.
Назва об’єкта:   нежитлова будівля колишньої захисної спо&

руди, що знаходиться на балансі ЗАТ «Слов’янська меблева фа'
брика».

Мета оцінки: визначення первісної вартості для приватиза'
ції об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта: м. Слов’янськ, вул. К.Маркса, 59.
Дані про балансову залишкову вартість відсутні.
Назва об’єкта:  автомобіль спеціальний ЗІЛ&157, держ.

№ 0057 ДОЗ (інв. № 03093), що знаходиться на балансі ВАТ
«Красноармійське АТП'11411».

Мета оцінки: визначення первісної вартості для приватиза'
ції об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта: м. Красноармійськ, вул. Дніпро'
петровська, 7.

Балансова залишкова вартість: 1 506,49 грн.
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Назва об’єкта: автомобіль спеціальний ЗІЛ&157, держ.
№ 0058 ДОЗ (інв. № 03094), що знаходиться на балансі ВАТ
«Красноармійське АТП'11411».

Мета оцінки: визначення первісної вартості для приватиза'
ції об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта: м. Красноармійськ, вул. Дніпро'
петровська, 7.

Балансова залишкова вартість: 1 506,49 грн.
Назва об’єкта:  автомобіль спеціальний ЗІЛ&157, держ.

№ 0059 ДОЗ (інв. № 03095), що знаходиться на балансі ВАТ
«Красноармійське АТП'11411».

Мета оцінки: визначення первісної вартості для приватиза'
ції об’єкта шляхом продажу на аукціоні.

Місцезнаходження об’єкта; м. Красноармійськ, вул. Дніпро'
петровська, 7.

Балансова залишкова вартість: 1 506,49 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно  подати до кон�

курсної комісії документацію в запечатаному конверті. До під�
твердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють

у штатному складі та яких буде залучено до проведення оці'
нки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи'
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під'
писами;

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформація про претендента (документ, який містить ві'
домості про претендента щодо його досвіду роботи, квалі'
фікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра'
цюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного май'
на тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано'
му конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та'
кож терміну виконання робіт.

Конкурс відбудеться о 10.00 6 січня 2005 року за адре&
сою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.

Конкурсна документація подається до секретаря комісії не
пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати прове'
дення конкурсу (включно) за адресою: м. Донецьк, вул. Арте'
ма, 97, к.428. Тел. для довідок  335'93'73.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву  про

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення

незалежної оцінки об’єктів нерухомості
Об’єкти приватизації:
нежитлове приміщення загальною площею 3 602,60 м2 за ад'

ресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3, літ. О;
нежитлове приміщення загальною площею 409,20 м2 за ад'

ресою: м. Київ, вул. Симиренка/вул. Зодчих, 2/19, літ. А.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального від�

ділення Фонду державного майна України по м. Києву конкур�
сну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів.

До підтвердних документів  належать:
заява на участь у конкурсі (за встановленою формою);
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у

штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підпи'
сання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими  під'
писами;

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;

інформація про претендента (документ, який містить відо'
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфі'
кації та особистого  досвіду роботи оцінювачів, які працю'
ють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна то'
що).

Конкурсна   пропозиція претендента подається у запечата'
ному конверті  і має містити пропозицію щодо вартості вико'
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт,
а також терміну  виконання робіт, якщо він не визначений в ін'
формації про проведення конкурсу.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазна'
чити в єдиній одиниці виміру — календарних днях.

Конкурсна документація претендента подається на кожний
об’єкт окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зро'
бити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль'
ності».

Конкурс відбудеться 6 січня 2005 р. о 10.00 в Регіона&
льному відділенні Фонду державного майна України по м.
Києву за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, тел.
для довідок 235&53&86.

Документи приймаються до 12.30 31 грудня 2004 р. за адре'
сою: м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, кімн. 215. Тел. для довідок
235'53'86.
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ІНФОРМАЦІЯ
ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для визначення:

початкової вартості пакета акцій ВАТ  «Харківський за&
вод тракторних двигунів» розміром 72,18% статутного
фонду господарського товариства;

початкової вартості пакета акцій  ВАТ  «Азовкабель»
розміром 90,8% статутного фонду господарського то&
вариства;

початкової вартості пакета акцій  ВАТ  «Електромеха&
нічний завод «Магніт» розміром 97,87% статутного фо&
нду господарського товариства;

початкової вартості об’єкта незавершеного будівни&
цтва — незавершеної реконструкції комплексу стадіону
«Локомотив», що знаходиться на балансі Одеської залі&
зниці;

внеску держави до статутного фонду господарського
товариства (об’єкт незавершеного будівництва — спа&
льний корпус).

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки  май�
на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003  № 1891.

1. Пакет акцій  відкритого акціонерного товариства
(ВАТ) «Харківський завод тракторних двигунів» розміром
72,18% статутного фонду господарського товариства.

 Місцезнаходження: 61105, м. Харків, вул. Киргизська, 19;
 тел./факс:  (0572) 50'61'50, 52'01'03.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початко'

вої вартості пакета акцій  ВАТ «Харківський завод тракторних
двигунів» розміром 72,18% статутного фонду господарсько'
го товариства з метою продажу за конкурсом.

Галузь народного господарства, вид діяльності, основні ви'
ди продукції (послуг), що виробляються: машинобудування
(підприємство знаходиться на санації).

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком, шт.:

основних засобів — 5 368, нематеріальних активів — 11,
незавершеного будівництва — 37.

Балансова залишкова вартість станом на 30.09.04, тис.
грн.:

основних засобів — 10 383,0; нематеріальних активів — 2,0;
незавершеного будівництва — 3 439,0.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,—  немає.
Дата оцінки: 31.12.04.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки май'

на, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.03 №1891.

2.  Пакет акцій  відкритого акціонерного товариства
(ВАТ) «Азовкабель» розміром 90,8% статутного фонду
господарського товариства.

 Місцезнаходження: 71101, м. Бердянськ Запорізької
обл., вул. Кабельників, 3; тел. (06153) 2'02'20; тел./факс
3'63'97.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення початко'
вої вартості пакета акцій  ВАТ  «Азовкабель» розміром 90,8%
статутного фонду господарського товариства з метою про'
дажу за конкурсом.

Галузь народного господарства, вид діяльності, основні ви'
ди продукції (послуг), що виробляються: електротехнічна, ви'
готовлення ізольованого дроту та кабелю (згідно з планом ре'
структуризації ВАТ «Азовкабель»  2003–2004 рр. дріт та ка'
бель не виробляло).

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком, шт.: основних засобів — 2 034, незавершеного буді'
вництва — 5.

Балансова залишкова вартість станом на 30.09.04, тис.
грн.: основних засобів — 7 536,6; незавершеного будівницт'
ва —1 179,0.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсь'
кого товариства, тис. грн.: 12 583,0.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, —  не'
має.

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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Дата оцінки: 31.12.04.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.03 №1891.

3. Пакет акцій  відкритого акціонерного товариства
(ВАТ) «Електромеханічний завод «Магніт» розміром
97,87% статутного фонду господарського товариства.

Місцезнаходження: 19001, м. Канів Черкаської обл., вул. Ле'
ніна, 161; тел. (04736) 3'81'96; тел./факс 3'86'59.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової
вартості пакета акцій  ВАТ  «Електромеханічний завод «Магніт»
розміром 97,87% статутного фонду господарського товарист'
ва з метою продажу за конкурсом.

Галузь народного господарства, вид діяльності, основні ви'
ди продукції (послуг), що виробляються: радіоелектронна про'
мисловість та приладобудування; виготовлення пральних ма'
шин, засобів обчислювальної техніки, магнітних головок, про'
дукції інструментального виробництва, здійснення гальвано'
покриття, механообробки деталей.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, дов'
гострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів),
шт.: 6 313.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, незавер'
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів) станом на 30.09.04, тис. грн.: 29 821,7.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарсько'
го товариства, тис. грн.: 5 678,75.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,—  не'
має.

Дата оцінки: 31.12.04.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.03 №1891.

4. Об’єкт незавершеного будівництва — незавершена
реконструкція комплексу стадіону «Локомотив», що зна&
ходиться на балансі Одеської залізниці.

 Місцезнаходження: 65028, м. Одеса, вул. Генерала Цвітає'
ва, 11, тел. (0482) 27'42'50.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової
вартості об’єкта незавершеного будівництва — незавершеної
реконструкції комплексу стадіону «Локомотив», що знаходить'
ся на балансі Одеської залізниці, з метою його продажу на
аукціоні.

Балансова залишкова вартість станом на 30.10.04, тис. грн.:
основних засобів — 13,3; витрати на незавершену реконстру'
кцію (без індексації) — 72,0 .

 Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,  —  не'
має.

Дата оцінки: 31.12.04.
Термін виконання робіт — згідно з Методикою оцінки майна,

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.03 №1891.

5. Об’єкт незавершеного будівництва — спальний кор&
пус.

Місцезнаходження: АРК, м. Євпаторія, пр. Леніна, 25;
тел./факс: (0652) 511'243, 511'244.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення внеску дер'
жави  до статутного фонду господарського товариства (об’єкт
незавершеного будівництва – спальний корпус).

Галузь народного господарства, вид діяльності, основні ви'
ди продукції (послуг), що виробляються: оздоровчі та санато'
рні послуги.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, дов'
гострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів),
шт.: 1.

Балансова залишкова вартість (основних засобів, незавер'
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів) станом на 30.11.04, тис. грн.:
1 294,728.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю,—  не'
має.

Дата оцінки: 31.12.04.
Термін виконання робіт — 14 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій'

снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом  Фон'
ду державного майна України 25.11.2003 № 2100 і зареєст'
рованого Міністерством юстиції України 19.12.2003 за
№ 1194/8515.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
 відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єк'

та, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними до'
кументами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер'
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд'
ку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного май'
на України від 19.12.01 № 2355 і зареєстрованого в Міністер'
стві юстиції України 28.12.01 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема, по'
дібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до ви'
конання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку
майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібно'
го майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде
залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт
з оцінки майна;  у разі необхідності — спеціального дозволу
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємни'
цею, виданого суб’єкту оціночної 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 оціноч'
ної діяльності, які діють  на підставі сертифікатів суб’єктів оці'
ночної діяльності , виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та  професійну оціночну діяль'
ність в Україні», якими передбачено здійснення практичної ді'
яльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеці'
алізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державно�
го майна України   конкурсну документацію, яка складається
з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі (за встановленою формою);

копія установчого документа претендента; копії кваліфіка'
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та під'
писання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва'
чів, яких буде додатково залучено претендентом до прове'
дення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому числі
тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката су'
б’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента
(документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого  досвіду ро'
боти 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 запечата'
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості вико'
нання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням ро'
біт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до загального від'
ділу Фонду державного майна України (вул. Кутузова ,18/9,
кімната 504)  до 12.00  30 грудня 2004 року.

Конкурсна документація подається в запечатаному кон'
верті з описом підтвердних документів, що містяться в кон'
верті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності». Перепустки  до за'
гального відділу Фонду державного майна України видають'
ся по вул. Кутузова, 18/7, кімната 411/1. Телефон для дові'
док 200'36'36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна Укра&
їни 5 січня 2005 року о 15.00.

Д О     В І Д О М А
 Відповідно до наказу ФДМУ від 08.12.2004 № 2739

у зв’язку з отриманням Добромисловим В. Г. но&
вого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1152, виданого ФДМУ і Міжна'
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва&
чів від 12.03.2002 № 394, видане ФДМУ Добро&
мислову В. Г.

Згідно з наказом ФДМУ від 08.12.2004 № 2740
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держав&
ному реєстрі оцінювачів від 26.08.2004 № 1528
та від 19.11.2004 № 1805, видані ФДМУ Калиню&
ку В. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 08.12.2004 № 2741
у зв’язку з отриманням Спицею О. А. нового ква&
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 02.10.2004
МФ № 1936, виданого ФДМУ і Харківським центром
науково'технічної та економічної інформації, анульо&
вано свідоцтво про реєстрацію в Державному ре&
єстрі оцінювачів від 30.07.2002 № 1584, видане
ФДМУ Спиці О. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 08.12.2004 № 2742
у зв’язку з отриманням Войченком В. К. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
19.06.2004 МФ № 1134, виданого ФДМУ і Міжна'
родним інститутом бізнесу, анульовано свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва&
чів від 01.11.2002 № 3691, видане ФДМУ Вой&
ченку В. К.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2782
у зв’язку з отриманням Філіпповим О. В. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 1712, виданого ФДМУ і Колек'
тивним підприємством «Інформаційно'консуль'
таційний центр» Українського товариства оцінювачів,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держав&
ному реєстрі оцінювачів від 29.04.2002 № 832,
видане ФДМУ Філіппову О. В.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2783
у зв’язку з отриманням Степовою Л. І. нового ква&
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 2059, виданого ФДМУ і Україн'
ською комерційною школою, анульовано свідоцт&
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню&
вачів від 27.03.2002 № 549, видане ФДМУ Сте&
повій Л. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2791
у зв’язку з отриманням Кононець Л. К. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 2004, виданого ФДМУ і Україн'
ською комерційною школою, анульовано свідоцт&
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню&
вачів від 21.10.2002 № 3372, видане ФДМУ Ко&
нонець Л. К.

Згідно з наказом ФДМУ від 13.12.2004 № 2784
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держав&
ному реєстрі оцінювачів від 28.08.2002 № 2266,
видане ФДМУ Чорнозуб Н. О.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2793
у зв’язку з отриманням Єрьоміною Л. І. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 1956, виданого ФДМУ і колек'
тивним підприємством «Інформаційно'консультацій'
ний центр» Українського товариства оцінювачів, ану&
льовано свідоцтво про реєстрацію в Державно&
му реєстрі оцінювачів від 12.03.2002 № 397, ви&
дане ФДМУ Єрьоміній Л. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2792
у зв’язку з отриманням Долгою Н. І. нового ква&
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від
13.11.2004 МФ № 2285, виданого ФДМУ і колек'
тивним підприємством «Інформаційно'консуль'
таційний центр» Українського товариства оцінювачів,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держав&
ному реєстрі оцінювачів від 03.06.2002 № 1092,
видане ФДМУ Долгій Н. І.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2787
у зв’язку з отриманням Галіциним Д. А. нового ква&
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1294, виданого ФДМУ і Українською комер'
ційною школою, анульовано свідоцтво про реєст&
рацію в Державному реєстрі оцінювачів від
06.08.2002 № 1656, видане ФДМУ Галіцину Д. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2790
у зв’язку з отриманням Зубановим О. А. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
13.11.2004 МФ № 2290, виданого ФДМУ і колек'

тивним підприємством «Інформаційно'консуль'
таційний центр» Українського товариства оцінювачів,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держав&
ному реєстрі оцінювачів від 28.08.2002 № 2367,
видане ФДМУ Зубанову О. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2789
у зв’язку з отриманням Назировою В. П. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 1702, виданого ФДМУ і колек'
тивним підприємством «Інформаційно'консуль'
таційний центр» Українського товариства оцінювачів,
анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держав&
ному реєстрі оцінювачів від 16.01.2002 № 17, ви&
дане ФДМУ Назировій В. П.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2788
у зв’язку з отриманням Поканевичем О. А. ново&
го кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від
02.10.2004 МФ № 2034, виданого ФДМУ і Україн'
ською комерційною школою, анульовано свідоцт&
во про реєстрацію в Державному реєстрі оціню&
вачів від 01.10.2002 № 2817, видане ФДМУ По&
каневичу О. А.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2794
у зв’язку з отриманням Новіковою Т. В. нового ква&
ліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1336, виданого ФДМУ і Українською комер'
ційною школою, анульовано свідоцтво про реєст&
рацію в Державному реєстрі оцінювачів від
04.09.2002 № 2427, видане ФДМУ Новіковій Т. В.
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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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Iнформація щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Назва об’єкта   Код за Юридична адреса

  Орган, уповноважений Належність до переліку Монопольне становище Вартість основних засобів Основні види діяльності

приватизації    ЄДРПОУ

  до прийняття рішення про підприємств, які мають на загальнодержавному ринку станом на 01.11.2004, тис. грн. об’єкта приватизації
  приватизацію управляти відповідним стратегічне значення для відповідних товарів  (робіт, послуг) (за даними статуту або

державним майном економіки та безпеки держави Держкомстату України)
(дата та номер постанови

Кабінету Міністрів України)

Цілісний майновий комплекс 32990437 93400, Луганська обл., Мінпромполітики України Немає Не займає Немає 5 087 4 381 Надання місця для корот'
«Готельний комплекс «Мир»,  м. Сєверодонецьк, кострокового проживання
структурний підрозділ вул. Лисичанська, 1 в готелях з послугами
Сєверодонецького державного ресторанів
виробничого підприємства
«Об’єднання «Азот»,
переданого в оренду

Займає (не займає) Вид продукції, Первісна Залишкова
послуг

Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по м. Києву прийнято рішення про
приватизацію державної частки товариства з
обмеженою відповідальністю «Верстатобуді&
вна фірма «Станколіс» розміром 49% статутно'
го фонду. Код за ЄДРПОУ — 14298397. Товарис'
тво знаходиться за адресою: 02121, м. Київ, вул.
Горлівська, 226/228.

Регіональним відділенням Фонду державного
майна України по м. Києву прийнято рішення про
продаж пакета акцій, який належить державі, в кі'
лькості 525 акцій, що становить 5,25% статутно'
го фонду закритого акціонерного товариства
«Українська акціонерна компанія по інозем&
ному туризму «Укрінтур».

Код за ЄДРПОУ — 19356870.
Номінальна вартість однієї акції — 1 (одна) гри'

вня, номінальна вартість пакета акцій — 525 (п’ят'
сот двадцять п’ять) гривень. Закрите акціонерне
товариство знаходиться за адресою: 252004,
м. Київ, Бесарабська площа, 7,  кімн. 2.

Військова частина А&2571 (Одеська обл., Біляївський р&н)
проводить конкурс на право укладення договору оренди нежит'
лового підвального приміщення для організації дозвілля дітей в поза'
шкільний час загальною площею 107,4 м2 за ГП № 42, військове місте'
чко Дальник'1. Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним за�
конодавством, — 13,0 грн.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта — виконання поточно'
го ремонту, взяти на себе зобов’язання щодо благоустрою прилеглої
території за власний рахунок.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс — 30 днів від опу'
блікування інформації.

Телефон для довідок  з питань конкурсу:  298'152.

ІНФОРМАЦІЯ
військової частини А4209 (м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 8)
про військове нерухоме майно, що підлягає передачі в оренду

1. Два сховища площею 330 м2 — цегляні будівлі 1939 р. забудови,
неопалювальні, цегляна підлога, потребують поточного ремонту.

2. Сховище площею 84 м2 — цегляна будівля 1939 р. забудови, не'
опалювальне, цегляна підлога, потребує поточного ремонту.

3. Однокімнатне приміщення площею 20 м2 — цегляна будівля, опа'
лювальна, потребує поточного ремонту.

4. Металеве неопалювальне сховище типу СРМ площею  300 м2, без
електроенергії, підлога асфальтована.

5. Сховище площею 64 м2 — опалювальне, цегляна будівля, залізо'
бетонне перекриття, асфальтована підлога.

Філія медичного реабілітаційного центру внутрішніх військ
МВС України «Майнаки» Дитячий медичний

реабілітаційний центр «Меркурій» проводить конкурс
на право укладення договору оренди

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: фі'
лія медичного реабілітаційного центру внутрішніх військ МВС
України «Майнаки» Дитячий медичний реабілітаційний центр «Ме'
ркурій» (ДМРЦ «Меркурій»), за адресою: м. Євпаторія, вул. Алея
Дружби, 45, тел.: (06569) 2'16'45, 2'13'09, 2'15'44.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: асфальтобетонна пло'
щадка площею 9 м2, яка знаходиться поруч з будівлею № К; К'1 (за
генпланом) військового містечка у м. Євпаторія, вул. Алея Дружби,
45, що знаходиться в оперативному управлінні ДМРЦ «Меркурій».

Вартість об’єктів та розмір орендної плати за базовий місяць
буде визначено згідно з чинним законодавством, за висновками
експертної оцінки.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок вла'
сних коштів орендаря; підтримання належних умов експлуатації та

ІНФОРМАЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 249&27&33, 249&28&36

Основні вимоги до умов експлуатації: робота в приміщеннях з 8.30 до
18.00, без виробничої діяльності, без зберігання вибуховонебезпечних
та пожежонебезпечних речовин.

Телефони для довідок: 442'71'40, 442'63'33.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на передачу в оренду військового

майна військової частини А2171, розташованих за адресами:
м. Одеса, вул. Мечнікова, 124, в/м 204, буд. 1 — склад, гараж — 345

м2;
м. Одеса, вул. Мечнікова, 124, в/м 204, буд. 1 — частина даху гаража

— 4 м2;
м. Одеса, вул. Мечнікова, 124, в/м 204, буд. 2 — казарма — 280 м2;
м. Одеса, вул. Мечнікова, 124, в/м 204, буд. 3 — диспетчерська — 86

м2;
м. Одеса, вул. Мечнікова, 124, в/м 204, буд. 6 — їдальня — 202 м2;
м. Одеса, вул. Мечнікова, 124, в/м 204, буд. 7 — склад — 20 м2;
м. Одеса, вул. Мечнікова, 124, в/м 204, буд. 8 — склад ПММ — 50 м2;
м. Одеса, вул. Мечнікова, 124, в/м 204, буд. 9 — склад ПММ — 250

м2.
Заяви на оренду приймаються командуванням військової частини

А2171 за адресою: 65033, м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, 8 (тел.
(0482) 325984).

Кінцевий термін прийняття документів — 30 діб з дня опублікування
оголошення.

Київське квартирно&експлуатаційне управління проводить
конкурс на право укладення договору оренди нерухомого

військового майна
Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: 01015,

м. Київ, вул. Січневого повстання, 38.
Назва об’єктів і їх місцезнаходження:
нежитлові приміщення за адресою: м. Васильків Київської обл.,

вул. Декабристів, 40; військове містечко № 2, інв. № 134 — під мага'
зин; загальна площа — 322,0 м2;

нежитлові приміщення за адресою: м. Васильків Київської обл.,
вул. Декабристів, 41; військове містечко № 1, інв. № 4 — під виробни'
цтво; загальна площа — 322,0 м2.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта орен'
ди:

виконання ремонту за власний рахунок; згідно з чинним законодав'
ством, розмір орендної плати повинен бути не менший, ніж визначе'
ний на підставі експертної оцінки приміщення; термін оренди — 3 ро'
ки.

Документи приймаються протягом місяця від дати оголошення кон'
курсу.

Телефон для довідок 290'07'37, тел./факс 290'71'22.

Луцька квартирно&експлуатаційна частина району проводить
конкурс на право укладення договору оренди  (діє на підставі
свідоцтва про реєстрацію суб’єкта господарської діяльності у

Збройних Силах України від 15.01.2002 № 427)
Назва об’єкта: нежитлові приміщення, розташовані в будівлях інв.

№ 26/54, № 26/55 за адресою: м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 1а, що пе'
ребувають на обліку і балансі в Луцькій КЕЧ району.

Приміщення площею 12,41 м2 у будівлі інв. № 26/54 за адресою:
м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 1а.

Рік побудови — 1950.
Вартість об’єкта згідно з експертною оцінкою — 3 377 грн.
Приміщення площею 21,39 м2 у будівлі інв. № 26/55 за адресою:

м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 1а.
Рік побудови — 1964.
Вартість об’єкта згідно з експертною оцінкою — 5 358 грн.
Місцерозташування органу, який приймає заяви на конкурс:

м. Луцьк, пр. Президента Грушевського, 1.
Останній термін приймання заяв на оренду — місяць від дня опу'

блікування об’яви. Основні вимоги до умов використання об’єктів
— використання під склад, підтримання належних умов експлуата'
ції, виконання ремонту нерухомого майна за рахунок власних кош'
тів орендаря, своєчасна оплата орендної плати, оплата загальноек'
сплуатаційних та комунальних послуг, компенсація земельного по'
датку.

Телефон для довідок (03322) 4'64'92.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

технічного стану; оплата за спожиті комунальні послуги; компен'
сація орендодавцеві податку на землю, відведену під об’єкт оре'
нди; використання під установку банківського банкомату.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця з мо'
менту виходу оголошення про проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї
інформації у «Відомостях приватизації».

Для участі в конкурсі претендент подає лист�заяву та конкурсні
пропозиції, які містять: назву і місцезнаходження об’єкта, який він
бажає взяти в оренду; відомості про претендента (копію свідоцтва
про державну реєстрацію підприємства, копію довідки про внесен'
ня до  ЄДРПОУ і т. п. — копії засвідчити нотаріусом); запропонований
претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання щодо
подальшої експлуатації об’єкта; конкурсні пропозиції подаються в
окремому запечатаному конверті.

Заяви приймаються за адресою: м. Євпаторія, вул. Алея Дру'
жби, 45, ДМРЦ «Меркурій». Додаткову інформацію з питань про'
ведення конкурсу можна отримати за тел.: (06569) 2'16'45,
2'13'09, 2'15'44.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004 № 2785 у
зв’язку з отриманням Панич С. С. нового  кваліфіка&
ційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004 МФ №
1348, виданого ФДМУ і Українською комерційною шко'
лою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в Держа&
вному реєстрі оцінювачів від 30.07.2002 № 1604, ви&
дане ФДМУ Панич С. С.

Відповідно до наказу ФДМУ від 13.12.2004
№ 2786 у зв’язку з отриманням Паничем О. О. нового
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 19.06.2004
МФ № 1349, виданого ФДМУ і Українською комерцій'
ною школою, анульовано свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів від 28.03.2003 № 40,
видане ФДМУ Паничу О. О.

План розміщення акцій
ВАТ «Листопад», яке є правонаступником Кременчуцького державного оптового продовольчого ринку

Код за ЄДРПОУ (державного підприємства) 05385507. Вид акцій: прості, іменні.
Статутний фонд становить 2 599,784 тис. грн. Кількість акцій: 10 399 136 шт.
Номінальна вартість акції: 0,25 грн. Форма випуску акцій: документарна.

№ Спосіб розміщення Продаж акцій Безоплатна передача Частка в

пор. статутному

фонді, %

1 Пакет акцій, що тимчасово залишається в державній власності — — — — — — —

2 Розміщення акцій серед сільськогосподарських підприємств, їх працівників

та прирівняних до них осіб, усього — — — — — — —

2.1 Недержавні сільськогосподарські підприємства, усього — — — — — — —

У тому числі: — — — — — — —

2.2 Державні сільськогосподарські підприємства, усього — — — — — — —

У тому числі: — — — — — — —

3 Пільговий продаж акцій: — — — — — — —

3.1 Працівникам підприємства, що приватизується (19 чол.) 58140 шт. І кв. 2005 р. ІІ кв. 2005 р. — — — 0,56

14535

3.2 Громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій (199 чол.) 608940 шт. І кв. 2005 р. ІІ кв. 2005 р. — — — 5,86

152235

3.3 Керівному складу, що має право на додаткове придбання акцій відповідно 519956 шт. І кв. 2005 р. ІІ кв. 2005 р. — — — 5,0

до законодавства 129989

4 Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами 9212100 шт. ІІ кв. 2005 р. — — — — 88,58

2303025

4.1 Продаж пакетів за конкурсом — — — — — — —

4.2 Продаж пакетів акцій через фондову біржу — — — — — — —

4.3 Продаж пакетів акцій через ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» — — — — — — —

4.4 Продаж пакетів акцій на відкритих торгах — — — — — — —

Разом 10399136 шт. — — — — — 100,00

2599784

Кількість акцій Термін Кількість акцій Термін

 та їх загальна розміщення та їх загальна розміщення

вартість, грн. Початок Закінчення вартість, грн. Початок Закінчення

Примітка. Термін розміщення визначений орієнтовно, оскільки не визначено терміни, в які органи місцевої влади здійснять державну реєстрацію новоствореного ВАТ.


